บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)
. รายการระหว่ างกัน
1. รายการระหว่ างกัน
บริษทั ฯ มีการทํารายการระหว่างกันกับกิจการทีเกียวข้ องหรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ทีมีนยั สําคัญที
เกิดขึนในปี 556 ทีผ่านมา โดยได้ แสดงรายละเอียดรายการ และยอดคงเหลือสินสุดวันที !8 ธันวาคม 556 ในงบการเงิน
สําหรับงวดสินสุดวันดังกล่าว บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกัน ได้ แก่ บุคคลหรื อกิจการต่างๆ ทีมีความเกียวข้ องกับบริ ษัทฯ หรื อ
บริษทั ย่อย โดยการเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อมีผ้ ถู ือหุ้นร่วมกัน หรื อมีกรรมการร่ วมกัน รายการทีมีขึนกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกัน
ได้ กําหนดขึน โดยใช้ ราคาตลาดหรื อในราคาทีตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ
อย่างไรก็ดี สําหรับรายการระหว่างกันของบริ ษัทฯ และบริษัทย่อยทีเกิดขึนภายหลังวันที !8 พฤษภาคม 556 จะไม่ถูก
พิจารณาในฐานะรายการระหว่างกันสืบเนืองมาจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยดําเนินการปรับโครงสร้ างการถือหุ้นส่งผลให้ บริษัท
ฯ ถือหุ้นคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ AB.BA BB.BB BB.BB และ BB.BB ใน CNC JGL SPZ และ JPM ตามลําดับ นอกจากนี ตามมติที
ประชุมคณะกรรมการอํานวยการบริหารครังที L/ 55L วันที 8 มีนาคม 55L สําหรับ CNC JGL และ SPZ จะทําการปิ ดและ
ชําระบัญชีหลังจากโครงการสําเพ็ง เฟส 8 และ ! เมือโครงการปิ ดการขาย โอนกรรมสิทธิO และจัดตังนิติบคุ คลแล้ วเสร็จ โดย
บริษทั ฯ จะดําเนินการพัฒนาโครงการสําเพ็ง เฟส Q ทิวลิป สแควร์ เดอะไมอามี และโครงการอืนๆ ในอนาคตภายใต้ บริษัท
เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน) ต่อไป
2. รายละเอียดและลักษณะความสัมพันธ์ ของบุคคลหรื อกิจการที'อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ท'ีมี การทํา
รายการระหว่ างกันกับบริษัทฯ
บุคคล/นิตบิ ุคคลที'อาจมีความขัดแย้ ง
บริ ษัท ไชน่าเซ็นเตอร์ (สาทร-กัลปพฤกษ์ )
จํากัด (“CNC”)
บริ ษัท เจ.เอส.พี.โกลเด้ นท์แลนด์ จํากัด
(“JGL”)
บริ ษัท สําเพ็ง 2 พลาซ่า จํากัด (“SPZ”)
บริ ษัท เจ.เอส.พี พร็ อพเพอร์ ตี แมเนจเมนท์
จํากัด (“JPM”)
บริ ษัท ธนเสฏฐ์ ทาวเวอร์ จํากัด

บริ ษัท สยาม ดราก้ อน อินเตอร์ เทรด จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ์
-

บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 89.98 และมีกรรมการชุดเดียวกับบริ ษัทฯ
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ โครงการสําเพ็ง 2 เฟส 1
บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 และมีกรรมการชุดเดียวกับบริ ษัทฯ
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ โครงการสําเพ็ง 2 เฟส 2
บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 และมีกรรมการชุดเดียวกับบริ ษัทฯ
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ โครงการสําเพ็ง 2 เฟส 3
บริ ษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 และมีกรรมการชุดเดียวกับบริ ษัทฯ
ประกอบธุรกิจรับบริ หารจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพือการ
ให้ เช่า
- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นในบจก.ธนเสฎฐ์ ทาวเวอร์ ได้ แก่ นายทนงศักดิO มโน
ธรรมรักษา ถือหุ้นในสัดส่วน 20% และนายพงศ์ศกั ดิO สวาทยานนท์ถือหุ้นในสัดส่วน 40%
- ประกอบธุรกิจให้ เช่าอาคารสํานักงาน
- อดีตกรรมการผู้มีอํานาจ คือ นายธีระชาติ มโนธรรมรักษา (กลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่/ รองกรรมการ
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บุคคล/นิตบิ ุคคลที'อาจมีความขัดแย้ ง

ลักษณะความสัมพันธ์

บริ ษัท ที ซี อาร์ โฮมมาร์ ท จํากัด

-

บริ ษํท รุ่งถาวรค้ าไม้ จํากัด

-

บริ ษัท เพาเวอร์ พริ นท์ จํากัด

-

บริ ษัท วินนิง อินชัวร์ โบรกเกอร์ จํากัด
บริ ษัท ดิ อินฟิ นิท คอนสตรัคชัน จํากัด

บริ ษัท พระราม! เทรดเซ็นเตอร์ จํากัด

บริ ษัท กู๊ด เมอร์ ริท ซิตี จํากัด

บริ ษัท กู๊ดเมอริ ท ซิตีโฮม จํากัด

บริ ษัท กู๊ด เมอร์ ริท แลนด์ (ภูเก็ต) จํากัด

บริ ษัท เมอร์ ริทแลนด์ จํากัด

บริ ษัท วีไอพีลฟิ วิงแลนด์ จํากัด

บริ ษัท พานทอง วิลเลจ จํากัด

-

ผู้จดั การ/ บุตรชายนายทนงศักดิO มโนธรรมรักษา)
ประกอบกิจการซือและจําหน่ายวัสดุก่อสร้ างและเครื องใช้ ไฟฟ้า
กรรมการ/ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ ญาติสนิทนายยงศีล รุ่งชีวา (กลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่/
กรรมการบริ ษัท/ กรรมการบริ หาร/ กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม)
ประกอบธุรกิจค้ าวัสดุก่อสร้ าง อุปกรณ์เครืองมือ เครื องใช้ ในการก่อสร้ าง
กรรมการ/ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ ญาติสนิทนายยงศีล รุ่งชีวา (กลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่/
กรรมการบริ ษัท/ กรรมการบริ หาร/ กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม)
ประกอบกิจการประกอบกิจการขายไม้ แปรรูปทุกชนิด
กรรมการ/ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ ญาติสนิทของ นายธีระชาติ มโนธรรมรักษา (กลุม่ ผู้ถือ
หุ้นใหญ่/ รองกรรมการผู้จดั การ/ บุตรชายนายทนงศักดิO มโนธรรมรักษา)
ประกอบธุรกิจบริการพิมพ์หนังสือ
กรรมการ/ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นายพีระ นีรพิทกั ษ์ (กรรมการบริ ษัท/ กรรมการบริ หาร)
ประกอบธุรกิจนายหน้ าขายประกันวินาศภัย

- กรรมการ/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นายประโยชน์ สุขศรี การ ซึงเคยเป็ นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน
บริ ษัทย่อยก่อนปรับโครงสร้ างการถือหุ้น ณ วันที !8 พฤษภาคม 556
- ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้ าง
- กรรมการ/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นายปรี ชา ชนินทร์ โกญจนาท (กลุม่ เดียวกับนายทนงศักดิO
มโนธรรมรักษา)
- ประกอบธุรกิจ ให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์
- กรรมการ/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นายประโยชน์ สุขศรี การ ซึงเคยเป็ นกรรมการและผู้ถือหุ้น
ในบริ ษัทย่อยก่อนปรับโครงสร้ างการถือหุ้น ณ วันที !8 พฤษภาคม 556
- ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
- กรรมการ/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นางสุวรรณี สุขศรีการ (ภรรยานายประโยชน์ สุขศรี การ ซึง
เคยเป็ นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริ ษัทย่อยก่อนปรับโครงสร้ างการถือหุ้น ณ วันที !8
พฤษภาคม 556)
- ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
- กรรมการ/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นายปรี ชา ชนินทร์ โกญจนาท (กลุม่ เดียวกับนายทนงศักดิO
มโนธรรมรักษา)
- ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
- กรรมการ/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นายประโยชน์ สุขศรี การ ซึงเคยเป็ นกรรมการและผู้ถือหุ้น
ในบริษัทย่อยก่อนปรับโครงสร้ างการถือหุ้น ณ วันที !8 พฤษภาคม 556
- ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
- กรรมการ/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นายปรี ชา สวาทยานนท์ และ นายวิชยั สวาทยานนท์ ซึง
เป็ นญาติสนิทของนายพงษ์ ศกั ดิO สวาทยานนท์ ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ
- ประกอบธุรกิจให้ เช่า ขาย ซือ และดําเนินการด้ านอสังหาริ มทรัพย์
- กรรมการ/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นางสุวรรณี สุขศรี การ ภรรยาของนายประโยชน์ สุขศรี การ
ซึงเคยเป็ นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริ ษัทย่อยก่อนปรับโครงสร้ างการถือหุ้น ณ วันที !8
พฤษภาคม 556
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บุคคล/นิตบิ ุคคลที'อาจมีความขัดแย้ ง
บริ ษัท เมอร์ ริท บางปู จํากัด

บริ ษัท ทรัพย์รุ่ งเรื อง บางปะกง จํากัด

บริ ษัท ที.ที.เอ็น. อเวนิว จํากัด

นายทนงศักดิO มโนธรรมรักษา
นายวีระวิทย์ มโนธรรมรักษา
นายธีระชาติ มโนธรรมรักษา
นางสาวเกษณี สารประสิทธิO
นายอาคม อัครวัฒนวงศ์
นายพงศ์ศกั ดิO สวาทยานนท์
นายบุญยง สวาทยานนท์
นางทัศนีย์ สวาทยานนท์
นายปรี ชา สวาทยานนท์
นางสาววรษา สวาทยานนท์
นางนงนุช ตันติประภาส
นางทัศนีย์ นฤนาทดํารงค์
นางมนุชนาถ นฤนาทดํารงค์
นายยงศีล รุ่ งชีวา
นางพัชริ นทร์ พิพิธารมย์
นายพีระ นีรพิทกั ษ์

ลักษณะความสัมพันธ์
- ประกอบธุรกิจ อสังหาริ มทรัพย์
- กรรมการ/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นายประโยชน์ สุขศรี การ ซึงเคยเป็ นกรรมการและผู้ถือหุ้น
ในบริษัทย่อยก่อนปรับโครงสร้ างการถือหุ้น ณ วันที !8 พฤษภาคม 556
- ประกอบธุรกิจ อสังหาริ มทรัพย์
- กรรมการ/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นายประโยชน์ สุขศรี การ ซึงเคยเป็ นกรรมการและผู้ถือหุ้น
ในบริษัทย่อยก่อนปรับโครงสร้ างการถือหุ้น ณ วันที !8 พฤษภาคม 556
- ประกอบธุรกิจ อสังหาริ มทรัพย์
- กรรมการ/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นายประโยชน์ สุขศรี การ ซึงเคยเป็ นกรรมการและผู้ถือหุ้น
ในบริษัทย่อยก่อนปรับโครงสร้ างการถือหุ้น ณ วันที !8 พฤษภาคม 556
- ประกอบธุรกิจ อสังหาริ มทรัพย์
- เป็ นกลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่/ กรรมการบริ ษัท/ ประธานกรรมการบริ หาร/ กรรมการผู้มีอํานาจ ลง
นาม
- เป็ นกลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่/ กรรมการบริ ษัท/ กรรมการบริ หาร/ กรรมการผู้มีอํานาจ ลงนาม/
บุตรชายนายทนงศักดิO มโนธรรมรักษา
- เป็ นกลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่/ รองกรรมการผู้จดั การ/ บุตรชายนายทนงศักดิO มโนธรรมรักษา
- ภรรยาของกรรมการผู้จดั การ
- บิดาของภรรรยานายธีระชาติ มโนธรรมรักษา
- กรรมการ/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัท ธนเสฎฐ์ ทาวเวอร์ จํากัด
- เป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 12% และเป็ นกลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่โดยถือหุ้นในสัดส่วนรวมทังกลุม่ 18%
- บิดาของนายพงศ์ศกั ดิO สวาทยานนท์ ผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 12% และเป็ นกลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่โดย
ถือหุ้นในสัดส่วนรวมทังกลุม่ 18%
- มารดาของนายพงศ์ศกั ดิO สวาทยานนท์ ผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 12% และเป็ นกลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่
โดยถือหุ้นในสัดส่วนรวมทังกลุม่ 18%
- น้ องชายของนายพงศ์ศกั ดิO สวาทยานนท์ ซึงผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 12% และเป็ นกลุม่
ผู้ถือ
หุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นในสัดส่วนรวมทังกลุม่ 18%
- น้ องสาวนายพงศ์ศกั ดิO
สวาทยานนท์ ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 12% และเป็ นกลุม่ ผู้
ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นในสัดส่วนรวมทังกลุม่ 18%
- น้ องสาวนายพงศ์ศกั ดิO
สวาทยานนท์ ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 12% และเป็ นกลุม่ ผู้
ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นในสัดส่วนรวมทังกลุม่ 18%
- มารดาของภรรยานายพงศ์ศกั ดิO สวาทยานนท์ (กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่)
- มารดาของนางสาวมนุชนาถ นฤนาทดํารงค์ (ผู้ถือหุ้นสัดส่วน 3%)
- น้ องภรรยาคุณพงศ์ศกั ดิO สวาทยานนท์ (กลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่)
- ผู้ถือหุ้นในบริ ษัทฯ สัดส่วน !%
- เป็ นกลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่/ กรรมการบริษัท/ กรรมการบริ หาร/ กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม
- ภรรยานายยงศีล รุ่งชีวา ซึงเป็ นกลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่/ กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
- กรรมการบริ ษัท/ กรรมการบริ หาร
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บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิตบิ ุคคลที'อาจมีความขัดแย้ ง

ลักษณะความสัมพันธ์

นางวรรณี นีรพิทกั ษ์
นายพิรุฬห์ นีระพิทกั ษ์

- ภรรยานายพีระ นีรพิทกั ษ์ (กรรมการ/ กรรมการบริ หาร)
- บุตรนายพีระ นีรพิทกั ษ์ (กรรมการ/ กรรมการบริ หาร)

นายพิเชษฐ์ นีระพิทกั ษ์

- บุตรนายพีระ นีรพิทกั ษ์ (กรรมการ/ กรรมการบริ หาร)

นายประโยชน์ สุขศรี การ

นายรังสรรค์ หวังไพฑูรย์

- อดีตผู้ถือหุ้นและกรรมการในบริ ษัทย่อย JGL CNC และ SPZ โดยได้ มีการขายหุ้นในบริษัท
ย่อยทัง 3 แห่ง ให้ กบั กลุม่ นายทนงศักดิO
มโนธรรมรักษา พร้ อมลาออกจากการเป็ น
กรรมการในบริษัทย่อย ทัง 3 แห่งแล้ วเมือ พฤษภาคม 2556
- ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ

นางอัจฉศริ ยา ดวงพลอย

- น้ องสาวนายรังสรรค์ หวังไพฑูรย์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ)
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บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
3. รายการระหว่ างกัน
รายการระหว่ างกันระหว่ างบริษัท เจ.เอส.พี.พร็ อพเพอร์ ตี 3 จํากัด (มหาชน) กับบุคคลหรื อกิจการที'อาจมีความขัดแย้ งประจําปี 2556
บุคคล/นิตบิ ุคลที'อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ
บจก. ไชน่ าเซ็นเตอร์ (สาทรกัลปพฤกษ์ ) “CNC”
- บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้ อยละ 99.99
- ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ พั ฒ น า
อสังหาริ มทรั พย์ โครงการสําเพ็ง 2
เฟส 1

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ
เงินกู้ยืมจาก CNC
บริ ษัทฯ ได้ ก้ ูยืมเงินจาก CNC เพือชําระค่าทีดิน ที
จะนํามาพัฒนาโครงการสําเพ็ง 2 เฟส 4 และใช้
เป็ นเงินทุนในการพัฒนาทีดินทีซือมาในขันต้ นของ
บริ ษัทฯ โดยมี ตัgวสัญ ญาใช้ เงินทังหมด 3 ฉบับ
ได้ แก่
1) เลขที 56002 วันที 5 เมษายน 2556 จํานวน
50,000,000 บาท
2) เลขที 56004 วันที 25 มิถุนายน 2556 จํานวน
150,580 บาท และ
3) เลขที 56005 วันที 25 มิถุนายน 2556 จํานวน
148,379 บาท
โดยตัวg สัญญาใช้ เงินทัง 3 ฉบับ คิดอัตราดอกเบีย
8.25% ต่อปี และครบกําหนดเมือทวงถาม
ให้ เงินกู้ยมื แก่ CNC
บริ ษัทฯ ได้ ให้ เงินกู้ยืมแก่ CNC เพือใช้ เป็ นเงินทุน
ในการก่อสร้ างอสังหาริ มทรัพย์และสาธารณูปโภค
ในโครงการCNC (สําเพ็ง 2 เฟส 1) โดยมีตวัg
สัญญาใช้ เงิน 4 ฉบับ ได้ แก่

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
31 ธ.ค. 56
เงินกู้ยืมจาก CNC
ยอดต้ นปี
เพิมขึนระหว่างปี 50,298,959
ลดลงระหว่างปี (50,298,959)
ยอดปลายปี
ดอกเบียจ่าย
ดอกเบียค้ างจ่าย

419,201.49
-

เงินให้ ก้ ูยมื แก่ CNC
ยอดต้ นปี
เพิมขึนระหว่างปี 249,940,205
ลดลงระหว่างปี (149,940,205)
ยอดปลายปี
100,000,000
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ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
บริ ษัทฯ มีความจําเป็ นต้ องใช้ เงินทุนเพือซือทีดินทีจะนํามาพัฒนา
โครงการของบริษัทฯ (สําเพ็ง 2 เฟส 4) และอีกส่วนหนึงเพือใช้ สาํ หรับ
พัฒนาทีดินทีซือมาในขันต้ น ซึงเงินกู้ยืมจาก CNC ดังกล่าวจะช่วยทําให้
บริ ษัทฯ
มีเงินทุนทีเพียงพอและมีความคล่องตัวในการดําเนินธุรกิจ
ก่อนทีบริ ษัทฯ จะได้ รับอนุมตั ิสนิ เชือจากสถาบันการเงิน
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาและมี ความเห็ น ว่ า รายการ
ดังกล่าวเป็ นการกู้ยืม เงิน จากบริ ษัทย่อย (CNC) มีความสมเหตุสมผล
และเป็ นไปเพือประโยชน์ ในการดํา เนิ นธุรกิจของบริ ษัทฯ ประกอบกับ
การกู้ยืมเงินดังกล่าวมี หลักฐานการกู้เงินทีชัดเจนและมีการคิดดอกเบีย
ระหว่ า งกัน ในอัตราดอกเบี ยที ใกล้ เ คีย งกั บ สถาบันการเงิ น รายการ
ดังกล่าวจึงทําให้ กลุม่ บริ ษัทฯ ได้ ประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจ
ทังนี บริ ษั ทได้ ดํา เนิ นการจ่า ยชํ าระคืนเงิน กู้ยืม ดังกล่าวและไม่ มี
ยอดคงค้ างระหว่างกัน ตังแต่วนั ที 7 สิงหาคม 2556
บริ ษัทฯ ได้ ให้ เงินกู้ยืมแก่ CNC เนืองจาก CNC มีความจําเป็ นต้ อง
ใช้ เ งิ น ทุ น ในการก่ อ สร้ างอสังหาริ ม ทรั พ ย์ และสาธารณู ป โภคของใน
โครงการของ CNC (สําเพ็ง 2 เฟส 1) ซึงการให้ เงินกู้ยืมแก่ CNC นัน จะ
ช่วยทําให้ CNC มีเงินทุนที เพียงพอและมีความคล่องตัวในการพัฒนา
โครงการของ CNC

บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิตบิ ุคลที'อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

1) เลขที 56001 วันที 23 พฤษภาคม 2556
จํานวน 10,940,205 บาท
2) เลขที 56002 วันที 23 พฤษภาคม 2556 จํานวน
9,000,000 บาท
3) เลขที 56003 วันที 10 มิถนุ ายน 2556 จํานวน
130,000,000 บาท และ
4) เลขที 56004 วันที 11 ตุลาคม 2556 จํานวน
100,000,000 บาท
โดยตัวg สัญญาใช้ เงินทัง 4 ฉบับ คิดอัตราดอกเบีย
8.25% ต่อปี และครบกําหนดเมือทวงถาม
บจก. เจ.เอส.พี.โกลเด้ นท์ แลนด์
เงินกู้ยืมจาก JGL
“JGL”
บริ ษัทฯ ได้ ก้ ูยืมเงินจาก JGL เพือชําระค่าทีดินที
- บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ถือหุ้นใน
จะนํ า มาพั ฒ นาโครงการสํ า เพ็ ง 2 เฟส 4 และ
สัดส่วนร้ อยละ 99.99 และมี
โครงการทิ ว ลิป สแควร์ ซึงเป็ นของโครงการของ
กรรมการชุดเดียวกับบริ ษัทฯ
บริ ษั ท ฯ โดยมี ตัgว สัญ ญาใช้ เงิ น ทังหมด 2 ฉบั บ
- ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ พั ฒ น า ได้ แก่
อสังหาริ มทรั พย์ โครงการสําเพ็ง 2 1) เลขที 56001 วันที 5 เมษายน 2556 จํานวน
เฟส 2
68,355,795 บาท
2) เลขที 56003 วันที 23 เมษายน 2556 จํานวน
82,210,332 บาท
โดยตัวg สัญญาใช้ เงินทัง 2 ฉบับ คิดอัตราดอกเบีย
8.25% ต่อปี และครบกําหนดเมือทวงถาม

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
31 ธ.ค. 56
ดอกเบียรับ
ดอกเบียค้ างรับ
ยอดต้ นปี
เพิมขึนระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี
ยอดปลายปี

6,044,327.20
6,044,327.20
(4,190,902.55)
1,853,424.65

เงินกู้ยืมจาก JGL
ยอดต้ นปี
เพิมขึนระหว่างปี 150,566,127
ลดลงระหว่างปี (150,566,127)
ยอดปลายปี
ดอกเบียจ่าย
ดอกเบียค้ างจ่าย

810,996.81
-
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ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาและมี ความเห็ น ว่ า รายการ
ดังกล่าวเป็ นการให้ เงินกู้ยืมแก่บริ ษัทย่อย (CNC) มีความสมเหตุสมผล
และเป็ นไปเพือประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของกลุม่ บริษัท ประกอบกับ
การกู้ ยื ม เงิ น ดัง กล่ า ว หลัก ฐานการชํ า ระเงิ น ที ชัด เจนและมี ก ารคิ ด
ดอกเบี ยระหว่ า งกัน ในอัต ราดอกเบี ยที ใกล้ เ คี ย งกั บ สถาบั น การเงิ น
รายการดังกล่าวจึงทําให้ กลุม่ บริ ษัทฯ ได้ ประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจ
ทังนี บริ ษัทฯ ได้ รับชําระคืนเงินให้ ก้ ูยืมดังกล่าวบางส่วน โดยมียอด
คงค้ างระหว่างกัน
บริ ษัทฯ มีความจําเป็ นต้ องใช้ เงินทุนเพือซือทีดินทีจะนํามาพัฒนา
โครงการของบริษัทฯ ได้ แก่ โครงการสําเพ็ง เฟส Q และโครงการทิวลิป
สแควร์ ซึงเงินกู้ยืมจาก JGL ดังกล่าวจะช่วยทํ าให้ บริ ษัทฯ มี เงิ นทุนที
เพียงพอและมีความคล่องตัวในการดําเนินธุรกิจ ก่อนทีบริ ษัทฯ จะได้ รับ
อนุมตั ิสนิ เชือจากสถาบันการเงิน
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาและมี ความเห็ น ว่ า รายการ
ดังกล่าวเป็ นการกู้ยมื เงินจากบริ ษัทย่อย (JGL) มีความสมเหตุสมผลและ
เป็ นไปเพือประโยชน์ ในการดําเนิ นธุรกิ จของบริ ษัทฯ ประกอบกับ การ
กู้ ยื ม เงิ นดัง กล่ า วมี ห ลัก ฐานการกู้ เ งิ น ที ชัดเจนและมี ก ารคิ ดดอกเบี ย
ระหว่ า งกัน ในอัตราดอกเบี ยที ใกล้ เ คีย งกั บ สถาบันการเงิ น รายการ
ดังกล่าวจึงทําให้ กลุม่ บริ ษัทฯ ได้ ประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจ
ทังนี บริ ษั ทได้ ดํา เนิ นการจ่า ยชํ าระคืนเงิน กู้ยืม ดังกล่าวและไม่ มี

บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิตบิ ุคลที'อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
31 ธ.ค. 56

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ยอดคงค้ างระหว่างกัน ตังแต่วนั ที 6 กันยายน 2556

บริษัท เจ.เอส.พี พร็อพเพอร์ ตี 3
แมเนจเมนท์ จํากัด (“JPM”)
- เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ถือหุ้น
ในสัดส่วนร้ อยละ BB.BB
- ประกอบธุรกิจรับบริ หารจัดการ
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์เพือการให้ เช่า

ว่าจ้ างบริ หารจัดการโครงการ
44,638,509.39
JPM รับจ้ างบริ หารจัดการโครงการซึงครอบคลุม
ถึง การออกแบบ การก่อสร้ าง การตลาด และการ
ขายให้ กบั โครงการบโครงการสําเพ็ง เฟส Q โดย ค่าบริ หารโครการค้ างจ่าย
มีการคิดค่าบริ หารโครงการดังกล่าวในอัตราร้ อย ยอดต้ นปี
เพิมขึนระหว่าง 44,638,509.39
ละ 5.ii จากมูลค่าโครงการ ซึงเป็ นราคาทีตํากว่า
ราคาตลาด
ลดลงระหว่างปี
ยอดปลายปี 44,638,509.39

บริ ษัทฯ ได้ ว่าจ้ าง JPM บริ หารโครงการซึงเป็ นไปตามวัตถุประสงค์
และนโยบายในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
ทังนี รายการเกิดขึนภายหลังวันที !8 พฤษภาคม 556 และ
รายการทีจะเกิดขึนอีกในอนาคตจะไม่ถกู พิจารณาในฐานะรายการ
ระหว่างกัน เนืองจาก ณ วันดังกล่าว ได้ มีการปรับโครงสร้ างการถือหุ้น
ของกลุม่ บริ ษัทย่อยส่งผลให้ บริษัทฯ ถือหุ้นใน JPM ในสัดส่วนร้ อยละ
BB.BB (ปรับไปอยู่ด้านบนหัวตาราง)
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาและมี ความเห็ น ว่ า รายการ
รายการดัง กล่า วมี ความสมเหตุส มผล และเป็ นประโยชน์ กั บ บริ ษั ท ฯ
เนืองจากอัตราค่าบริ การนันตํากว่าราคาตลาด

บริษัท สยาม ดราก้ อน อินเตอร์ เท
รด จํากัด
- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นายวีระวิทย์
มโนธรรมรักษา (กลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่/
กรรมการบริ ษัท/ กรรมการบริ หาร/
กรรมการผู้มีอํานาจ ลงนาม/
บุตรชายนายทนงศักดิO มโนธรรม
รักษา)
- ประกอบกิจการซือและจําหน่าย

ซือวัสดุก่อสร้ าง
3,676,198.00
บริ ษัท สยามดราก้ อน อินเตอร์ เทรด จํากัด ขาย
วัสดุก่อสร้ างให้ แก่บริษัทฯ เพือใช้ ในการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์ในโครงการ โดย บริ ษัทฯ มิได้ ทํา
การเปรี ยบเทียบราคาก่อนเข้ าทํารายการดังกล่าว เจ้ าหนีการค้ า – กิจการทีเกียวข้ อง
อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ มีนโยบายจัดซือโดยจะจัดซือ ยอดปลายปี
วัสดุในราคาทีสอดคล้ องกับ Bill of Quantity
(BOQ)

บริ ษัทฯ มีความจําเป็ นต้ องใช้ สนิ ค้ าเกียวกับวัสดุก่อสร้ าง อุปกรณ์
ปรับปรุงบ้ าน ห้ องนําและสุขภัณฑ์ ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใน
โครงการต่างๆ จึงได้ มีการซือวัสดุก่อสร้ างกับทางบริ ษัท สยามดราก้ อน
อินเตอร์ เทรด จํากัด ซึงเป็ นหนึงในผู้จดั จําหน่ายวัสดุก่อสร้ างของบริ ษัทฯ
ณ วันที 5 ธันวาคม 556 บริ ษัท สยาม ดราก้ อน อินเตอร์ เทรด
จํากัด ได้ แจ้ งจดทะเบียนเลิกบริ ษัทบริ ษัทกับกระทรวงพาณิชย์ ปั จจุบนั
อยู่ระหว่างรอชําระบัญชี
ดังนันรายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึนอีกใน
อนาคต
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

ส่วนที .! หน้ า 63

บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิตบิ ุคลที'อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
31 ธ.ค. 56

วัสดุก่อสร้ างและเครืองใช้ ไฟฟ้า

ซืออุปกรณ์สาํ นักงาน
704,424.18
บริ ษัท สยามดราก้ อน อินเตอร์ เทรด จํากัด ขาย
อุปกรณ์ สํานักงานให้ แก่บริ ษัทฯ โดย บริ ษัทฯ มิได้
ทํ า การเปรี ย บเที ย บราคาก่ อ นเข้ าทํ า รายการ
ดังกล่าว
เจ้ าหนีการค้ า – กิจการทีเกียวข้ อง
ยอดปลายปี
-
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ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล และไม่เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทฯ
อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวเป็ นรายการทีเกิดขึนในอดีต สําหรับ
แนวทางการทํารายการในอนาคตคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
หากการเป็ นการเข้ าทํารายการทีราคาตลาด และสัญญาการให้ บริ การมี
เงื อนไขปกติ ทัวไป บริ ษั ท ฯ สามารถเข้ า ทํ า รายการดัง กล่า วได้ และ
รายงานรายการดังกล่า วให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบรั บ ทราบรายไตร
มาส หากเป็ นการทํ า รายการในลัก ษณะอื น บริ ษั ท ฯ ต้ อ งเสนอให้
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของรายการก่อน
จึงสามารถเข้ าทํารายการดังกล่าวได้
บริ ษัทฯ มีความจําเป็ นต้ องใช้ อปุ กรณ์ สาํ นักงาน จึงสังซือกับ บริ ษัท
สยามดราก้ อน อินเตอร์ เทรด จํากัด ซึงเป็ นหนึงในผู้จดั จําหน่ายของ
บริ ษัทฯ
ณ วันที 5 ธันวาคม 556 บริ ษัท สยาม ดราก้ อน อินเตอร์ เทรด
จํากัด ได้ แจ้ งจดทะเบียนเลิกบริ ษัทบริ ษัทกับกระทรวงพาณิชย์ ปั จจุบนั
อยู่ระหว่างรอชําระบัญชี
ดังนันรายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึนอีกใน
อนาคต
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล และไม่เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทฯ
อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวเป็ นรายการทีเกิดขึนในอดีต สําหรับ
แนวทางการทํารายการในอนาคตคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
หากการเป็ นการเข้ าทํารายการทีราคาตลาด และสัญญาการให้ บริ การมี

บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิตบิ ุคลที'อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

บริษัท รุ่ งถาวรค้ าไม้ จํากัด
- กรรมการ/ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่
คือ ญาติสนิทนายยงศีล รุ่ งชีวา
(กลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่/ กรรมการ
บริ ษัท/ กรรมการบริ หาร/
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม)
- ประกอบกิจการประกอบกิจการ
ขายไม้ แปรรู ปทุกชนิด

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
31 ธ.ค. 56

ซือวัสดุก่อสร้ าง
41,109.87
บริ ษัท รุ่งถาวรค้ าไม้ จํากัด ขายไม้ แบบให้ แก่
บริ ษัทฯ เพือใช้ ในการก่อสร้ างโดย บริ ษัทฯ มิได้ ทํา
การเปรี ยบเทียบราคาก่อนเข้ าทํารายการดังกล่าว เจ้ าหนีการค้ า – กิจการทีเกียวข้ อง
อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ มีนโยบายจัดซือโดยจะจัดซือ ยอดปลายปี
วัสดุในราคาทีสอดคล้ องกับ Bill of Quantity
(BOQ)
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ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
เงื อนไขปกติ ทัวไป บริ ษั ท ฯ สามารถเข้ า ทํ า รายการดัง กล่า วได้ และ
รายงานรายการดังกล่า วให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบรั บ ทราบรายไตร
มาส หากเป็ นการทํ า รายการในลัก ษณะอื น บริ ษั ท ฯ ต้ อ งเสนอให้
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของรายการก่อน
จึงสามารถเข้ าทํารายการดังกล่าวได้
บริ ษัทฯ มีความจําเป็ นต้ องใช้ ไม้ แบบในการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ในโครงการต่างๆ จึงได้ มีการซือไม้ แบบกับทาง บริษัท รุ่งถาวรค้ าไม้
จํากัด ซึงเป็ นหนึงในผู้จดั จําหน่ายวัสดุก่อสร้ างของบริ ษัทฯ
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล และไม่เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทฯ
อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวเป็ นรายการทีเกิดขึนในอดีตสําหรั บ
แนวทางการทํารายการในอนาคตคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
หากการเป็ นการเข้ าทํารายการทีราคาตลาด และสัญญาการให้ บริ การมี
เงื อนไขปกติ ทัวไป บริ ษั ท ฯ สามารถเข้ า ทํ า รายการดัง กล่า วได้ และ
รายงานรายการดังกล่า วให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบรั บ ทราบรายไตร
มาส หากเป็ นการทํ า รายการในลัก ษณะอื น บริ ษั ท ฯ ต้ อ งเสนอให้
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของรายการก่อน
จึงสามารถเข้ าทํารายการดังกล่าวได้

บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิตบิ ุคลที'อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
31 ธ.ค. 56

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ว่าจ้ างจัดพิมพ์
62,702.00
บริ ษัท เพาเวอร์ พรินท์ จํากัด พิมพ์แผ่นพับโฆษณา
โครงการให้ แก่
บริ ษัทฯ
เพือใช้ ในการ
ประชาสัมพันธ์โดยรายการดังกล่าวใช้ ราคาตลาด เจ้ าหนีการค้ า – กิจการทีเกียวข้ อง
อ้ างอิง และมีเงือนไขการค้ าทัวไป
ยอดปลายปี
-

บริ ษัทฯ
มีความจําเป็ นต้ องใช้ โบว์ชวั ร์ ในการประชาสัมพันธ์
โครงการสําเพ็ง จึงได้ มีการว่าจ้ าง บริ ษัท เพาเวอร์ พริ นท์ จํากัด ซึงเป็ น
หนึงในผู้จดั พิมพ์แผ่นพับโฆษณาโครงการของบริ ษัทฯ จัดพิมพ์แผ่นพับ
โฆษณาโครงการ
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาและมี ความเห็ น ว่ า รายการ
ดังกล่า วมี ความสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื อประโยชน์ ในการดํา เนิ น
ธุรกิ จของบริ ษัทฯ เนืองจากเงือนไขในการทําสัญญาและราคามีความ
สมเหตุสมผลประกอบกับการทํารายการดังกล่าวได้ ทําในราคาตลาดและ
เงือนไขการค้ าทีเป็ นปกติทวไป
ั

55,720.25
ซือวัสดุก่อสร้ าง
บริ ษัท ที ซี อาร์ โฮมมาร์ ท จํากัด ขายแผ่นเฌอร่ า
บอร์ ด ให้ แก่บริ ษัทฯ เพือใช้ ในการก่อสร้ าง โดย
รายการดังกล่าวใช้ ราคาตลาดอ้ างอิง
และมี เจ้ าหนีการค้ า – กิจการทีเกียวข้ อง
เงือนไขการค้ าทัวไป
ยอดต้ นปี
เพิมขึนระหว่างปี 55,720.25
ลดลงระหว่างปี
- ประกอบธุรกิจค้ าวัสดุก่อสร้ าง
ยอดปลายปี
55,720.25
อุปกรณ์เครื องมือ เครื องใช้ ในการ
ก่อสร้ าง
บริษัท วินนิ'ง อินชัวร์ โบรกเกอร์
ซือประกันวินาศภัยภัย
196,951.34
จํากัด
บริ ษัท วินนิง อินชัวร์ โบรกเกอร์ จํากัด ขายประกัน
- กรรมการ/ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ อัคคีภยั ให้ แก่บริ ษัทฯ โดย บริษัทฯ มิได้ ทําการ

บริ ษัทฯ มีความจําเป็ นต้ องใช้ แผ่นเฌอร่ าบอร์ ด ในการก่อสร้ างจึง
ได้ มีการสังซือกับ บริ ษัท ที ซี อาร์ โฮมมาร์ ท จํากัด ซึงเป็ นหนึงในผู้จดั
จําหน่ายวัสดุก่อสร้ างของบริ ษัทฯ
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาและมี ความเห็ น ว่ า รายการ
ดังกล่า วมี ความสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื อประโยชน์ ในการดํา เนิ น
ธุรกิ จของบริ ษัทฯ เนืองจากเงือนไขในการทําสัญญาและราคามีความ
สมเหตุสมผลประกอบกับการทํารายการดังกล่าวได้ ทําในราคาตลาดและ
เงือนไขการค้ าทีเป็ นปกติทวไป
ั

บริษัท เพาเวอร์ พริน3 ท์ จํากัด
- กรรมการ/ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่
คือ ญาติสนิทของ นายธีระชาติ
มโนธรรมรักษา (กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่/
รองกรรมการผู้จดั การ/ บุตรชาย
นายทนงศักดิO มโนธรรมรักษา)
- ประกอบธุรกิจบริการพิมพ์หนังสือ

บริษัท ที ซี อาร์ โฮมมาร์ ท จํากัด
- กรรมการ/ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่
คือ ญาติสนิทนายยงศีล รุ่งชีวา
(กลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่/
กรรมการ
บริ ษัท/
กรรมการบริ หาร/
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม)
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บริ ษัทฯ
มีความจําเป็ นต้ องใช้ กรมธรรม์ประกันอัคคีภยั เพือให้
ครอบคลุมความเสียงทีอาจเกิดขึน ซึงอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนิน
ธุรกิจ
ทังนีบริ ษัทฯ
มิได้ ใช้ นายหน้ าขายประกันวินาศภัยอืนใด

บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิตบิ ุคลที'อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

คือ นายพีระ นีรพิทกั ษ์ (กรรมการ เปรี ยบเทียบราคาก่อนเข้ าทํารายการดังกล่าว
บริ ษัท/ กรรมการบริ หาร)
- ประกอบธุรกิจนายหน้ าขาย
ประกันวินาศภัย

บจก.ธนเสฎฐ์ ทาวเวอร์
- ประกอบธุรกิจให้ เช่าอาคาร
สํานักงาน
- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ เป็ นผู้
ถื อ หุ้ น ในบจก.ธนเสฎฐ์ ทาวเวอร์
ได้ แก่ นายทนงศั ก ดิO มโนธรรม
รักษา ถือหุ้นในสัดส่วน 20% และ
น า ย พ ง ศ์ ศั ก ดิO ส ว าท ย า น น ท์
ถือหุ้นในสัดส่วน 40%

เช่าพืนทีเพือใช้ เป็ นสํานักงานของบริษัทฯ
บริ ษัทฯ ได้ ตกลงทําสัญญาเช่าและสัญญาบริ การ
พืนที กรรมสิท ธิO ของบจก.ธนเสฎฐ์ ทาวเวอร์ โดย
เช่าพืนที 1,728 ตร.ม.อัตราค่าเช่า 100 บาท/ตร.ม.
และอัตราค่า บริ ก าร 100 บาท/ตร.ม. กํ า หนด
ระยะเวลา 3 ปี โดยทํา สัญ ญาเช่ าและสัญ ญา
บริ การตังแต่วันที 4 กันยายน 2556 และเริ มคิด
ค่าเช่าและค่า บริ การตังแต่วันที 1 ตุลาคม 2556
เมือครบกําหนดระยะเวลาเช่าแล้ ว ผู้เช่ามีสิทธิขอ
ขยายระยะเวลาการเช่าคราวละ 3 ปี ไม่น้อยกว่า 3

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
31 ธ.ค. 56
ค่าเบียประกันจ่ายล่วงหน้ า
ยอดต้ นปี
เพิมขึนระหว่างปี 590,954.00
ลดลงระหว่างปี (196,951.34)
ยอดปลายปี
393,902.66

ค่าเช่าและค่าบริ การพืนที
ค่าเช่าและค่าบริ การ 1,036,800
เงินมัดจําค่าเช่าค่าบริ การ
1,036,800
ค่าเช่าค่าบริ การค้ างจ่าย
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-

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
นอกเหนือจาก บริ ษัท วินนิง อินชัวร์ โบรกเกอร์ จํากัด
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล และไม่เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทฯ
อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวเป็ นรายการทีเกิดขึนในอดีต บริ ษัทฯ
ควรขอใบเสนอราคาจากนายหน้ าขายประกั น วิ น าศภัย รายอื นเพื อ
เปรี ยบเทียบราคา และเงือนไขการค้ า สําหรับแนวทางการทํารายการใน
อนาคตคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า หากการเป็ นการเข้ าทํา
รายการที ราคาตลาด และสัญ ญาการให้ บริ ก ารมี เ งือนไขปกติ ทัวไป
บริ ษัทฯ สามารถเข้ าทํารายการดังกล่าวได้ และรายงานรายการดังกล่าว
ให้ คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายไตรมาส หากเป็ นการทํารายการ
ในลักษณะอืน บริ ษัทฯ ต้ องเสนอให้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาถึง
ความสมเหตุสมผลของรายการก่อนจึงสามารถเข้ าทํารายการดังกล่าวได้
เนืองจากบริษัทฯ ไม่มีอาคารสํานักงานทีเป็ นกรรมสิทธิOของตัวเอง
จึงเช่าพืนทีสํานักงานจาก บจก.ธนเสฎฐ์ ทาวเวอร์ เพือใช้ เป็ นสํานักงาน
ของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อย โดยมีการคิดค่าเช่าและค่าบริ การในอัตรา
เดือนละ 345,600 บาท หรื อคิดเป็ น 4,147,200 บาท/ปี มีระยะเวลา
สัญญาคราวละ 3 ปี ซึงราคาทีบริ ษัทฯ ได้ นนเป็
ั นราคาทีตํากว่าค่าเช่าใน
บริ เวณใกล้ เคียง ตามทีบริ ษัทฯ ได้ สอบถามและเปรี ยบเทียบราคาค่าเช่า
อาคารสํานักงานในบริ เวณใกล้ เคียงกัน
รายการนีจะมีตอ่ เนืองในอนาคต
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายดังกล่าวมี

บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิตบิ ุคลที'อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

นายทนงศักดิK มโนธรรมรักษา
- ผู้ถือหุ้นใหญ่
- กรรมการบริ ษัท
- ประธานกรรมการบริ หาร
- กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ
คราว และสามารถปรั บ ค่ า เช่ า และค่ า บริ ก าร
เพิ มขึ นได้ ไ ม่ เ กิ น 10% ในกรณี ที มี ก ารขยาย
ระยะเวลาเช่า
เงินกู้ยืมจากกรรมการ
นายทนงศักดิO มโนธรรมรั กษา ได้ ให้ บริ ษัทฯ กู้ยืม
เงิ น เพื อใช้ เ ป็ นเงิ น ทุน ในการซื อที ดิน ทีจะนํ า มา
พั ฒ นาโครงการของบริ ษั ท ฯ ใช้ เป็ นเงิ น ทุ น
หมุ น เวี ย นและเสริ ม สภาพคล่อ งในการดํ า เนิ น
ธุรกิจของบริ ษัท โดยไม่มีการทํ าสัญญาและไม่คิด
ดอกเบียกับทางบริ ษัทฯ

คําประกันหนีสินของบริษัทฯ ในนามส่วนบุคคล
บริ ษัทฯ มีวงเงินสินเชือกับเจ้ าหนีสถาบันการเงิน
เพือใช้ ในการดําเนิ นธุรกิ จ โดยมี หลักประกัน คื อ
ที ดิ น พร้ อมสิงปลูกสร้ างในอนาคต ซึงทรั พ ย์ สิน
ดังกล่า วมี ทังกรรมสิทธิO ของบริ ษั ทฯ JGL และ
น า ง ส า ว เ ก ษ ณี ส า ร ป ร ะ สิ ท ธิO ร ว ม ทั ง มี

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
31 ธ.ค. 56

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ความสมเหตุส มผลและเป็ นไปเพื อประโยชน์ ในการดํา เนิ นธุ ร กิ จของ
บริ ษัทฯ เนืองจากเงือนไขในการทําสัญญาและราคามีความสมเหตุสมผล

เงินกู้ยืมจากกรรมการ
ยอดต้ นปี
205,746,000.00
เพิมขึนระหว่างปี 105,845,329.22
ลดลงระหว่างปี (311,591,329.22)
ยอดปลายปี
ดอกเบียจ่าย
ดอกเบียค้ างจ่าย

-

มีก ารคํ าประกันเงิ นกู้ กับสถาบันการเงิ น 3 แห่ ง
ตามสัญญาสินเชือ 5 สัญญา วงเงินคําประกันรวม
2,669.13 ล้ านบาท รายละเอียดดังนี
- สถาบันการเงิน ที 1 สัญญาสิน เชื อ 1 สัญ ญา
วงเงินคําประกันเท่ากับ 176.80 ล้ านบาท
- สถาบันการเงินที 2 สัญญาสิน เชือ 2 สัญ ญา
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บริ ษัทฯ มีความจําเป็ นต้ องใช้ เงินทุนเพือซือทีดินทีจะนํามาพัฒนา
โครงการของบริษัทฯ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและเสริ มสภาพคล่องในการ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ซึงเงินกู้ยมื จากกรรมการดังกล่าวจะช่วยเสริ ม
สภาพคล่อง และมีความคล่องตัวในการดําเนินธุรกิจมากกว่าการพึงพา
เงินทุนหมุนเวียนจากสถาบันการเงินเพียงแหล่งเดียว
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาและมี ความเห็ น ว่ า รายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการทีเกิ ดขึนในอดีต มีความสมเหตุสมผลและเป็ นไป
เพื อประโยชน์ ในการดําเนินธุรกิจ ของบริ ษัท ประกอบกับ การกู้ยืมเงิน
ดังกล่า วไม่มี การคิดดอกเบี ย จึงทํา ให้ กลุ่ม บริ ษั ทได้ ป ระโยชน์ ใ นส่วน
ต้ นทุนทางการเงิน อย่างไรก็ดี หากในอนาคตจะต้ องทํารายการดังกล่าว
อีก ควรมีหลักฐานการกู้เงินทีชัดเจน
ทังนี บริษัทได้ จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวและไม่มียอดคงค้ าง
ระหว่างกัน ตังแต่วนั ที 6 กันยายน 2556
เป็ นการคําประกันวงเงินสินเชือกับเจ้ าหนี สถาบันการเงินทีให้ การ
สนับสนุนวงเงินสินเชือเพือใช้ ในการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์และ
ใช้ ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท นอกเหนือจากหลักประกันอืนซึงเป็ นไป
ตามเงือนไขของเจ้ าหนีสถาบันการเงิน
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาและมี ความเห็ น ว่ า รายการ

บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิตบิ ุคลที'อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

นายธีระชาติ มโนธรรมรักษา
- เป็ นกลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่/ รอง
กรรมการผู้จดั การ/ บุตรชายนาย
ทนงศักดิO มโนธรรมรักษา

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ
การคํ าประกั น ส่ ว นบุ ค คลโดยมี น ายทนงศั ก ดิO
มโนธรรมรั ก ษา กรรมการและบุคคลที เกี ยวข้ อง
ท่ า นอื นคํ าประกั น ร่ ว มกั น ซึ งการคํ าประกั น
ดั ง กล่ า วเป็ นไปตามเงื อนไขที สถาบั น การเงิ น
เรี ยกร้ อง
เงินกู้ยืมจากบุคคลทีเกียวข้ อง
นายธี ระชาติ มโนธรรมรั ก ษา ได้ ให้ บ ริ ษัทฯ กู้ยืม
เงิ น เพื อใช้ เ ป็ นเงิ นทุน หมุ นเวี ยนและเสริ มสภาพ
คล่องในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยไม่มีการ
ทําสัญญาและคิดดอกเบียกับทางบริ ษัทฯ

คําประกันหนีสินของบริษัทฯ ในนามส่วนบุคคล
บริ ษัทฯ มีวงเงินสินเชือกับเจ้ าหนีสถาบันการเงิน
เพือใช้ ในพัฒ นาโครงการอสังหาริ ม ทรั พ ย์ โดยมี
หลักประกัน คือ ทีดินพร้ อมสิงปลูกสร้ างในอนาคต
ซึงทรั พ ย์ สิ นดังกล่า วมี ทั งกรรมสิท ธิO ของบริ ษั ท ฯ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
31 ธ.ค. 56

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

วงเงินคําประกันรวมเท่ากับ 1,584.00 ล้ านบาท
ดังกล่า วมี ความสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื อประโยชน์ ในการดําเนิน
- สถาบันการเงินที 3 สัญญาสิน เชือ 2 สัญ ญา ธุรกิ จของบริ ษัท เนืองจากมี ความจําเป็ นที จะต้ องปฏิบัติตามเงือนไขใน
วงเงินคําประกันรวมเท่ากับ 908.33 ล้ านบาท
การขอรั บ การสนับสนุนวงเงิน สินเชือจากสถาบันการเงินเพื อใช้ ในการ
พัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์และใช้ ในการดําเนินธุรกิจ
เงินกู้ยืมจากบุคคลทีเกียวข้ อง
ยอดต้ นปี
เพิมขึนระหว่างปี 445,995.04
ลดลงระหว่างปี
(445,995.04)
ยอดปลายปี
-

บริ ษัทมีความจําเป็ นต้ องใช้ เงินทุนหมุนเวียนและเสริ มสภาพคล่อง
ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท ซึงเงินกู้ยืมจากบุคคลทีเกียวข้ องช่วยเพิม
สภาพคล่อง
และความคล่องตัวในการหมุนเวียนเงินทุนในกิจการ
มากกว่าการพึงพาเงินทุนหมุนเวียนจากสถาบันการเงินเพียงแหล่งเดียว
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาและมี ความเห็ น ว่ า รายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการทีเกิ ดขึนในอดีต มีความสมเหตุสมผลและเป็ นไป
ดอกเบียจ่าย
เพื อประโยชน์ ในการดําเนินธุรกิจ ของบริ ษัท ประกอบกับ การกู้ยืมเงิน
ดอกเบียค้ างจ่าย
ดังกล่า วไม่มี การคิดดอกเบี ย จึงทํา ให้ กลุ่ม บริ ษั ทได้ ป ระโยชน์ ใ นส่วน
ต้ นทุนทางการเงิน อย่างไรก็ดี หากในอนาคตจะต้ องทํารายการดังกล่าว
อีก ควรมีหลักฐานการกู้เงินทีชัดเจน
ทังนี บริ ษัทฯ ได้ จา่ ยชําระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวและไม่มียอดคงค้ าง
ระหว่างกัน ตังแต่วนั ที 6 กันยายน 2556
มีการคําประกันเงินกู้กบั สถาบันการเงิน 1 แห่ง โดย
เป็ นการคําประกันวงเงินสินเชือกับเจ้ าหนี สถาบันการเงินทีให้ การ
มีส ัญญาสิน เชือ 2 สัญ ญา วงเงิน คําประกันรวม สนับสนุนวงเงินสินเชือเพือใช้ ในการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์และ
ใช้ ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท นอกเหนือจากหลักประกันอืนซึงเป็ นไป
เท่ากับ 683.13 ล้ านบาท รายละเอียดดังนี
- สัญ ญาสิ น เชื อที 1 วงเงิ น คํ าประกั น เท่ า กั บ ตามเงือนไขของเจ้ าหนีสถาบันการเงิน
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
176.80 ล้ านบาท

ส่วนที .! หน้ า 69

บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิตบิ ุคลที'อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

นายวีระวิทย์ มโนธรรมรักษา
- กรรมการบริ ษัท
- กรรมการบริ หาร
- กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
- บุตรชายนายทนงศักดิO
มโนธรรมรักษา

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ
และนางสาวเกษณี สารประสิ ท ธิO รวมทังมี ก าร
คําประกันส่วนบุคคลโดยมีนายธีระชาติ มโนธรรม
รักษา กรรมการและผู้ทีเกียวข้ องคําประกันร่ วมกัน
ซึ งการคําประกั น ดัง กล่า วเป็ นไปตามเงื อนไขที
สถาบันการเงินเรี ยกร้ อง
คําประกันหนีสินของบริษัทฯ ในนามส่วนบุคคล
บริ ษัทฯ มีวงเงินสินเชือกับเจ้ าหนีสถาบันการเงิน
เพือใช้ ในพัฒ นาโครงการอสังหาริ ม ทรั พ ย์ โดยมี
หลัก ประกั น คือ ทีดิ น ซึ งทรั พ ย์ สิน ดัง กล่า วเป็ น
กรรมสิทธิOของบริ ษัทฯ รวมทังมีการคําประกันส่วน
บุคคลโดยมี นายวี ระวิท ย์ มโนธรรมรั ก ษา นาย
ทนงศัก ดิO มโนธรรมรั ก ษา และ JGL คํ าประกัน
ร่ ว มกั น ซึ งการคํ าประกั น ดัง กล่ า วเป็ นไปตาม
เงือนไขทีสถาบันการเงินเรี ยกร้ อง

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
31 ธ.ค. 56

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

- สัญญาสินเชือที 2 วงเงินคําประกันรวมเท่ ากับ
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาและมี ความเห็ น ว่ า รายการ
506.33 ล้ านบาท
ดังกล่า วมี ความสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื อประโยชน์ ในการดํา เนิ น
ธุรกิ จของบริ ษัท เนืองจากมีความจําเป็ นทีจะต้ องปฏิบัติตามเงือนไขใน
การขอรั บการสนับสนุนวงเงิ นสินเชือจากสถาบันการเงินเพือใช้ ในการ
พัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์และใช้ ในการดําเนินธุรกิจ
มีการคําประกันเงินกู้กบั สถาบันการเงินตามสัญญา
เป็ นการคําประกันวงเงินสินเชือกับเจ้ าหนีสถาบันการเงินทีให้ การ
สินเชือ 1 สัญญา มีวงเงินคําประกันเท่ากับ 402.00 สนับสนุนวงเงินสินเชือเพือใช้ ในการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์และ
ล้ านบาท
ใช้ ใ นการดํา เนิ น ธุ ร กิ จของบริ ษั ท ฯ นอกเหนื อ จากหลักประกั นอื นซึง
เป็ นไปตามเงือนไขของเจ้ าหนีสถาบันการเงิน
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาและมี ความเห็ นว่ า รายการ
ดังกล่า วมี ความสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื อประโยชน์ ในการดํา เนิ น
ธุรกิ จของบริ ษัท เนืองจากมีความจําเป็ นทีจะต้ องปฏิบัติตามเงือนไขใน
การขอรั บการสนับสนุนวงเงิ นสินเชือจากสถาบันการเงินเพือใช้ ในการ
พัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์และใช้ ในการดําเนินธุรกิจ

ส่วนที .! หน้ า 70

บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิตบิ ุคลที'อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ
นางสาวเกษณี สารประสิทธิK
- ภรรยาของกรรมการผู้จดั การ

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
31 ธ.ค. 56

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

คําประกันหนีสินของบริษัทฯ ในนามส่วนบุคคล
บริ ษัทฯ มีวงเงินสินเชือกับเจ้ าหนีสถาบันการเงิน
เพือใช้ ในพัฒ นาโครงการอสังหาริ ม ทรั พ ย์ โดยมี
หลักประกัน คือ ทีดินพร้ อมสิงปลูกสร้ างในอนาคต
ซึงทรั พ ย์ สิ นดังกล่า วมี ทั งกรรมสิท ธิO ของบริ ษั ท ฯ
JGL และนางสาวเกษณี สารประสิทธิO รวมทังมี
การคํ าประกั น ส่ว นบุ ค คลโดยมี น างสาวเกษณี
สารประสิ ท ธิO นายทนงศั ก ดิO มโนธรรมรั ก ษา
นายธี ร ะชาติ มโนธรรมรั ก ษา และนายยงศี ล
รุ่งชีวา คําประกันร่ วมกัน ซึงการคําประกันดังกล่าว
เป็ นไปตามเงือนไขทีสถาบันการเงินเรี ยกร้ อง

มีการคําประกันเงินกู้กบั สถาบันการเงิน 2 แห่ง
โดยมีสญ
ั ญาสินเชือ 2 สัญญา วงเงินคําประกันรวม
เท่ากับ 1,928.33 ล้ านบาท รายละเอียดดังนี
- สัญ ญาสิ น เชื อที 1 วงเงิ น คํ าประกั น เท่ า กั บ
1,422.00 ล้ านบาท
- สัญญาสินเชือที 2 วงเงินคําประกันรวมเท่ ากับ
506.33 ล้ านบาท

เป็ นการคําประกันวงเงินสินเชือกับเจ้ าหนีสถาบันการเงินทีให้ การ
สนับสนุนวงเงินสินเชือเพือใช้ ในการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์และ
ใช้ ในการดํ า เนิ นธุร กิ จของบริ ษั ทฯ นอกเหนื อจากหลักประกันอื นซึง
เป็ นไปตามเงือนไขของเจ้ าหนีสถาบันการเงิ น โดยนางสาวเกษณีฯ คํา
ประกั น ในฐานะที เป็ นเจ้ า ของกรรมสิ ท ธิO ร่ ว มในทรั พ ย์ สิ น ที ใช้ เ ป็ น
หลักประกันกับสถาบันการเงินดังกล่าว
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาและมี ความเห็ นว่ า รายการ
ดังกล่า วมี ความสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื อประโยชน์ ในการดํา เนิ น
ธุรกิ จของบริ ษัท เนืองจากมีความจําเป็ นทีจะต้ องปฏิบัติตามเงือนไขใน
การขอรั บการสนับสนุนวงเงิ นสินเชือจากสถาบันการเงินเพือใช้ ในการ
พัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์และใช้ ในการดําเนินธุรกิจ

ซือทีดินจาก นางสาวเกษณี สารประสิทธิO
บริ ษัทฯ ซือทีดินเพือใช้ พฒ
ั นาโครงการดังนี
โครงการสําเพ็ง เฟส Q
โฉนดเลขที 8L5A! และ L 868 พืนที !.5 ตร.ว.
และ 6 ตรว. ขายวันที 8Q มิถนุ ายน 556 มูลค่า
i.5Q ล้ านบาท
โครงการทิวลิป แสควร์
โฉนดเลขที !QA พืนที 8i.AL ตร.ว. ขายวันที 8
มิถนุ ายน 556 มูลค่า i.65 ล้ านบาท

1,190,000.00

โครงการสําเพ็ง เฟส Q
สืบเนืองจากเหตุผลทางธุรกิจ บริ ษัทฯ ได้ ดาํ เนินการให้ นางสาว
เกษณี สารประสิทธิO ถือกรรมสิทธิOในทีดินในขันตอนการรวบรวมทีดิน
ก่อนทีจะขายให้ บริ ษัทฯ เพือพัฒนาโครงการต่อไป โดยทีดินดังกล่าวใช้
เป็ นทางเชือมถนนทางเข้ าออกโครงการสําเพ็ง เฟส Q
โครงการทิวลิป แสควร์
สืบเนืองจากเหตุผลทางกฎหมายทีเกียวข้ อง บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการ
ให้ นางสาวเกษณี สารประสิทธิO ถือกรรมสิทธิOเฉพาะส่วนในทีดิน ก่อนที
จะขายต่อให้ บริ ษัทฯ เพือพัฒนาโครงการต่อไป
ทังนีราคาที บริ ษัทฯ ซือทีดินจาก นางสาวเกษณี สารประสิทธิOเพือ
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บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิตบิ ุคลที'อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
31 ธ.ค. 56

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ใช้ พฒ
ั นาโครงการดังกล่าวทัง 2 โครงการ เป็ นราคาต้ นทุนบวกค่าใช้ จ่าย
ทีเกียวข้ องในการโอนกรรมสิทธิOทีดินกับทางราชการ และเป็ นราคาทีสูง
กว่าราคาทีดินในบริ เวณใกล้ เคียงทีซือจากบุคคลภายนอก
อย่างไรก็ดี รายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึนอีกในอนาคตเนืองจาก ณ
วันที 86 มกราคม 55L บริ ษัทฯ ได้ ป ระกาศใช้ ค่มู ื อปฏิบัติงานเรื องการ
จัดซือทีดิน ซึงระบุขนตอนการอนุ
ั
มตั ิ รวมถึงการมอบหมายให้ บุคคลใด
เป็ นคูส่ ญ
ั ญาในสัญญาจะซือจะขายอย่างชัดเจน
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาและมี ความเห็ นว่ า รายการ
ดังกล่าวไม่สมเหตุสมผลและไม่เป็ นประโยชน์ สงู สุดกับบริ ษัทฯ สําหรั บ
ราคาซือทีดิน เนืองจากเป็ นรายการซือทีดินจากบุคคลทีเกียวข้ องในราคา
ทีสูงกว่า ราคาที ซือจากบุคคลภายนอก อย่ างไรก็ดี รายการดังกล่า วมี
ความสมเหตุส มผลในเชิงธุ รกิ จ เนืองจากบริ ษัทฯ จํ าเป็ นต้ องใช้ ทีดิน
ดังกล่าวในการพัฒนาโครงการ ซึงบริ ษัทฯ ต้ องหลีกเลียงและไม่ ควรให้
เกิดรายการลักษณะนีขึนอีก
สําหรับแนวทางการทํารายการในอนาคตคณะกรรมการตรวจสอบ
มีค วามเห็ นว่ า หากการเป็ นการเข้ า ทํ ารายการซื อขายที ดิน ที ราคาที
เที ย บเคีย งได้ กั บ ราคาตลาด และสัญญาซือขายมี เงื อนไขปกติทั วไป
บริ ษัทฯ สามารถเข้ าทํารายการดังกล่าวได้ และรายงานรายการดังกล่าว
ให้ คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายไตรมาส หากเป็ นการทํารายการ
ซือขายทีดินในลักษณะอืน บริ ษัทฯ ต้ องเสนอให้ คณะกรรมการตรวจสอบ
พิ จ ารณาถึ ง ความสมเหตุส มผลของรายการก่ อ นจึ ง สามารถเข้ า ทํ า
รายการดังกล่าวได้
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บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิตบิ ุคลที'อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
31 ธ.ค. 56

ได้ ภาระจํายอมในการใช้ ทีดิน
ทีดินทีใช้ พฒ
ั นาโครงการสําเพ็ง เฟส Q ของ
บริ ษัทฯ ได้ ภาระจํายอมจากทีดินในกรรมสิทธิOของ
นางสาวเกษณี สารประสิทธิO ดังนี
1. โฉนดเลขที B5 พืนที งาน B ตร.ว.
2. โฉนดเลขที B88 พืนที 8 งาน 6Q ตร.ว.

นายยงศีล รุ่ งชีวา
- กรรมการบริ ษัท
- กรรมการบริ หาร
- กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

เงินกู้ยืมจากกรรมการ
นายยงศีล รุ่ งชีวา ได้ ให้ เงินกู้ยืมเพือใช้ เป็ นเงินทุน
ในการซื อที ดิ น ที จะนํ า มาพั ฒ นาโครงการของ
บริ ษั ท ฯ รวมถึ ง เป็ นเงิ น ทุ น หมุ นเวี ย นและเสริ ม
สภาพคล่องในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยไม่มี
การทําสัญญาและไม่คิดดอกเบีย

-

เงินกู้ยืมจากกรรมการ
ยอดต้ นปี
เพิมขึนระหว่างปี 62,381,222.00
ลดลงระหว่างปี (62,381,222.00)
ยอดปลายปี
ดอกเบียจ่าย
ดอกเบียค้ างจ่าย

-
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ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
นางสาวเกษณี สารประสิทธิO ผู้ถือกรรมสิทธิOในทีดินโฉนดเลขที B5
และ B88 ได้ จดภาระจํายอมโดยไม่มีค่าตอบแทนเพือให้ ทีดินทีใช้ พฒ
ั นา
โครงการสําเพ็ง เฟส Q สามารถใช้ ทีดินแปลงดังกล่าวเป็ นทางเข้ าออก
โครงการ
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็ นไปเพือประโยชน์ในการดําเนิน
ธุรกิจของบริ ษัทฯ
บริ ษั ท ฯ มี ความจํ า เป็ นต้ อ งใช้ เ งิ น ทุ น ในการซื อที ดิ น ที จะนํ า มา
พัฒนาโครงการสําเพ็ง 2 เฟส 4 และโครงการทิวลิป สแควร์ รวมถึงเป็ น
เงินทุนหมุนเวียนและเสริ มสภาพคล่องในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
ซึงเงินกู้ยมื จากกรรมการช่วยเพิมสภาพคล่อง และความคล่องตัวในการ
หมุ นเวี ย นเงิ นทุ นในกิ จ การมากกว่ า การพึ งพาเงิ นทุน หมุ นเวี ย นจาก
สถาบันการเงิน
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาและมี ความเห็ น ว่ า รายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการทีเกิ ดขึนในอดีต มีความสมเหตุสมผลและเป็ นไป
เพือประโยชน์ ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ประกอบกับการกู้ยืมเงิน
ดังกล่า วไม่มี การคิดดอกเบี ย จึงทํา ให้ กลุ่ม บริ ษั ทได้ ป ระโยชน์ ใ นส่วน
ต้ นทุนทางการเงิน อย่างไรก็ดี หากในอนาคตจะต้ องทํารายการดังกล่าว
อีก ควรมีหลักฐานการกู้เงินทีชัดเจน
ทังนี บริ ษัทฯ ได้ จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวและไม่มียอดคงค้ าง
ระหว่างกัน ตังแต่วนั ที 23 พฤษภาคม 2556

บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิตบิ ุคลที'อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ
เงินให้ ก้ ูยมื แก่กรรมการ
นายยงศีล รุ่ ง ชี ว า ได้ ก้ ู ยื ม เงิ น จากบริ ษั ท ฯ เพื อ
วัตถุป ระสงค์ ส่วนบุคคล โดยไม่มีการทําสัญญา
แต่มีการจ่ายดอกเบียให้ กบั บริ ษัทฯ ในอัตรา 2.5%
ต่อปี ในส่วนของเงินกู้ปี 2555

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
31 ธ.ค. 56
เงินให้ ก้ ูยมื แก่กรรมการ
ยอดต้ นปี
4,441,512.60
เพิมขึนระหว่างปี 4,288,811.00
ลดลงระหว่างปี (8,730,323.60)
ยอดปลายปี
ดอกเบียค้ างรับ
ยอดต้ นปี
เพิมขึนระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี
ยอดปลายปี

คําประกันหนีสินของบริษัทฯ ในนามส่วนบุคคล
บริ ษัทฯ มีวงเงินสินเชือกับเจ้ าหนีสถาบันการเงิน
เพือใช้ ในการดําเนิ นธุรกิ จ โดยมี หลักประกัน คื อ
ที ดิ น พร้ อมสิงปลูกสร้ างในอนาคต ซึงทรั พ ย์ สิน
ดัง กล่ า วมี ทังกรรมสิ ท ธิO ข องบริ ษั ท JGL และ
นางสาวเกษณี สารประสิ ท ธิO รวมทั งมี ก ารคํ า
ประกั น ส่ ว นบุ ค คลโดยมี น ายยงศี ล รุ่ งชี ว า
กรรมการและบุคคลทีเกียวข้ องท่านอืนคําประกัน
ร่ ว มกั น ซึ งการคํ าประกั น ดัง กล่ า วเป็ นไปตาม
เงือนไขทีสถาบันการเงินเรี ยกร้ อง

42,494.93
(42,494.93)
-

มีก ารคํ าประกันเงิ นกู้ กับสถาบันการเงิ น 3 แห่ ง
ตามสัญญาสินเชือ 3 สัญญา โดยมีวงเงินคําประกัน
รวม 2,105.13 ล้ านบาท รายละเอียดดังนี
- สถาบันการเงิน ที 1 สัญญาสิน เชื อ 1 สัญ ญา
วงเงินคําประกันเท่ากับ 176.80 ล้ านบาท
- สถาบันการเงินที 2 สัญญาสินเชือ 1 สัญญา
วงเงินคําประกันเท่ากับ 1,422.00 ล้ านบาท
- สถาบันการเงินที 3 สัญญาสิน เชือ 1 สัญ ญา
วงเงินคําประกันเท่ากับ 506.33 ล้ านบาท
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ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
คุณยงศีล รุ่ งชี วา มี ความจําเป็ นต้ องใช้ เงินทุน จึงได้ ก้ ูยืมเงิ นจาก
บริ ษัทฯ ไปเพือวัตถุประสงค์สว่ นบุคคล โดยกู้เงินจากบริ ษัทฯ ในปี 2555
และกู้เพิมบางส่วนในปี 2556
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาและมี ความเห็ น ว่ า รายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการทีเกิดขึนในอดีต โดยไม่มีหลักฐานการกู้เงิน และแม้
จะมีก ารคิดดอกเบี ยแต่ ก็คิดในอัตราดอกเบียทีตํากว่ าสถาบัน การเงิน
สําหรับเงินกู้ในปี 2555 สําหรับเงินกู้ในปี 2556 นันไม่มีการคิดดอกเบีย
รายการดัง กล่า วจึ ง มี ความไม่ ส มเหตุสมผลและไม่ เ ป็ นประโยชน์ แก่
บริ ษัทฯ อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ ต้ องหลีกเลียงและไม่ให้ เกิดรายการลักษณะ
นีขึนอีกในอนาคต
ทังนี นายยงศีล รุ่งชีวา ได้ จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวแล้ วและไม่
มียอดคงค้ างระหว่างกัน ตังแต่วนั ที 4 กุมภาพันธ์ 2556
เป็ นการคําประกันวงเงินสินเชือกับเจ้ าหนี สถาบันการเงินทีให้ การ
สนับสนุนวงเงินสินเชือเพือใช้ ในการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์และ
ใช้ ใ นการดํา เนิ น ธุ ร กิ จของบริ ษั ท ฯ นอกเหนื อ จากหลักประกั นอื นซึง
เป็ นไปตามเงือนไขของเจ้ าหนีสถาบันการเงิน
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาและมี ความเห็ น ว่ า รายการ
ดังกล่า วมี ความสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื อประโยชน์ ในการดํา เนิ น
ธุรกิจของบริ ษัทฯ เนืองจากมีความจําเป็ นทีจะต้ องปฏิบตั ิตามเงือนไขใน
การขอรั บการสนับสนุนวงเงิ นสินเชือจากสถาบันการเงินเพือใช้ ในการ
พัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์และใช้ ในการดําเนินธุรกิจ

บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิตบิ ุคลที'อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ
นายพีระ นีรพิทักษ์
- กรรมการบริ ษัท
- กรรมการบริ หาร

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ
เงินกู้ยืมจากกรรมการ
นายพีระ นีรพิทักษ์ ได้ ให้ เงิ นกู้ยืมเพือใช้ เป็ นเงิ น
มัดจํ า ค่า ที ดิ นที อ้ อมน้ อ ย ซึงเป็ นที ดิน ที จะนํ า ไป
พัฒนาโครงการทิวลิป สแควร์ ของบริ ษัทฯ โดยไม่
มีการทําสัญญาและไม่คดิ ดอกเบียกับบริ ษัทฯ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
31 ธ.ค. 56
เงินกู้ยืมจากกรรมการ
ยอดต้ นปี
เพิมขึนระหว่างปี 10,000,000.00
ลดลงระหว่างปี (10,000,000.00)
ยอดปลายปี
ดอกเบียจ่าย
ดอกเบียค้ างจ่าย

-

ส่วนที .! หน้ า 75

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
บริ ษัทฯ มีความจําเป็ นต้ องใช้ เงินทุนดังกล่าวเพือไปวางมัดจําค่า
ทีดินซึงจะมาใช้ พัฒนาโครงการของบริ ษัทฯ ซึงเงินกู้ยืม จากกรรมการ
ช่ ว ยให้ บ ริ ษั ท ฯ เกิ ดความคล่องตัวและรวดเร็ วในการดํ าเนิ นธุร กิ จใน
ระหว่างทีรอการอนุมตั สิ นิ เชือจากสถาบันการเงิน
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาและมี ความเห็ น ว่ า รายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการทีเกิ ดขึนในอดีต มีความสมเหตุสมผลและเป็ นไป
เพือประโยชน์ ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ประกอบกับการกู้ยืมเงิน
ดังกล่า วไม่มี การคิดดอกเบี ย จึงทํา ให้ กลุ่ม บริ ษั ทได้ ป ระโยชน์ ใ นส่วน
ต้ นทุนทางการเงิน อย่างไรก็ดี หากในอนาคตจะต้ องทํารายการดังกล่าว
อีก ควรมีหลักฐานการกู้เงินทีชัดเจน
ทังนี บริ ษัทฯ ได้ จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวและไม่มียอดคงค้ าง
ระหว่างกันตังแต่วนั ที 23 พฤษภาคม 2556

บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิตบิ ุคลที'อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

นายพงศ์ ศักดิK สวาทยานนท์
- ผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 12% และเป็ น
กลุ่ ม ผู้ ถื อ หุ้ นใหญ่ โ ดยถื อ หุ้ นใน
สัดส่วนรวมทังกลุม่ 18%

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
31 ธ.ค. 56

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

คําประกันหนีสินของบริษัทฯ ในนามส่วนบุคคล
บริ ษัทฯ มีวงเงินสินเชือกับเจ้ าหนีสถาบันการเงิน
เพือใช้ ในการดําเนิ นธุรกิ จ โดยมี หลักประกัน คื อ
ที ดิ น พร้ อมสิงปลูกสร้ างในอนาคต ซึงทรั พ ย์ สิน
ดังกล่าวมีทงกรรมสิ
ั
ทธิOของบริ ษัทฯ JGL และคุณ
เกษณี สารประสิทธิO รวมทังมีการคําประกันส่ว น
บุ คคลโดยมี น ายพี ร ะ นี ร พิ ทั ก ษ์ กรรมการและ
บุคคลทีเกียวข้ องท่านอืนคําประกันร่ วมกัน ซึงการ
คํ าประกันดังกล่ า วเป็ นไปตามเงื อนไขที สถาบั น
การเงินเรี ยกร้ อง

มีก ารคํ าประกันเงิ นกู้ กับสถาบันการเงิ น 2 แห่ ง
ตามสัญญาสินเชือ 2 สัญญา คําประกันวงเงินรวม
1,598.80 ล้ านบาท รายละเอียดดังนี
- สถาบันการเงิน ที 1 สัญญาสิน เชื อ 1 สัญ ญา
วงเงินคําประกันเท่ากับ 176.80 ล้ านบาท
- สถาบันการเงินที 2 สัญญาสินเชือ 1 สัญญา
วงเงินคําประกันเท่ากับ 1,422.00 ล้ านบาท

เป็ นการคําประกันวงเงินสินเชือกับเจ้ าหนี สถาบันการเงินทีให้ การ
สนับสนุนวงเงินสินเชือเพือใช้ ในการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์และ
ใช้ ใ นการดํา เนิ น ธุ ร กิ จของบริ ษั ท ฯ นอกเหนื อ จากหลักประกั นอื นซึง
เป็ นไปตามเงือนไขของเจ้ าหนีสถาบันการเงิน
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาและมี ความเห็ น ว่ า รายการ
ดังกล่า วมี ความสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื อประโยชน์ ในการดํา เนิ น
ธุรกิจของบริ ษัทฯ เนืองจากมีความจําเป็ นทีจะต้ องปฏิบตั ิตามเงือนไขใน
การขอรั บการสนับสนุนวงเงิ นสินเชือจากสถาบันการเงินเพือใช้ ในการ
พัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์และใช้ ในการดําเนินธุรกิจ

เงินกู้ยืมจากบุคคลทีเกียวข้ อง
นายพงศ์ศกั ดิO สวาทยานนท์ ให้ เงินกู้ยืมเพือใช้ เป็ น
เงินมัดจําค่าทีดิน ซึงเป็ นทีดินทีจะนําไปพัฒนา
โครงการสําเพ็ง 2 เฟส 4 ของบริษัทฯ โดยไม่มีการ
ทําสัญญาและไม่คดิ ดอกเบียกับบริ ษัทฯ

เงินกู้ยืมจากบุคคลทีเกียวข้ อง
ยอดต้ นปี
เพิมขึนระหว่างปี 70,000,000.00
ลดลงระหว่างปี (70,000,000.00)
ยอดปลายปี
-

บริ ษัทฯ มีความจําเป็ นต้ องใช้ เงินทุนดังกล่าวเพือไปวางมัดจําค่า
ทีดิ นซึงจะมาใช้ พ ัฒ นาโครงการของบริ ษั ทฯ ซึงเงินกู้ยืม จากบุคคลที
เกียวข้ องช่ วยให้ บ ริ ษัทฯ เกิ ดความคล่องตัว และรวดเร็ ว ในการดํ าเนิน
ธุรกิจ ในระหว่างทีรอการอนุมตั สิ นิ เชือจากสถาบันการเงิน
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาและมี ความเห็ น ว่ า รายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการทีเกิ ดขึนในอดีต มีความสมเหตุสมผลและเป็ นไป
เพื อประโยชน์ ในการดําเนินธุรกิจ ของบริ ษัท ประกอบกับ การกู้ยืมเงิน
ดังกล่า วไม่มี การคิดดอกเบี ย จึงทํา ให้ กลุ่ม บริ ษั ทได้ ป ระโยชน์ ใ นส่วน
ต้ นทุนทางการเงิน อย่างไรก็ดี หากในอนาคตจะต้ องทํารายการดังกล่าว
อีก ควรมีหลักฐานการกู้เงินทีชัดเจน
ทังนี บริ ษัทฯ ได้ จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวและไม่มียอดคงค้ าง

ดอกเบียจ่าย
ดอกเบียค้ างจ่าย

-

ส่วนที .! หน้ า 76

บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิตบิ ุคลที'อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

เงินให้ ก้ ูยมื แก่บคุ คลทีเกียวข้ อง
นายพงศ์ ศัก ดิO สวาทยานนท์ ได้ ก้ ู ยื ม เงิ น จาก
บริ ษัทฯ เพือวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล โดยไม่มีการ
ทําสัญญาและไม่คดิ ดอกเบียให้ กบั บริ ษัทฯ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
31 ธ.ค. 56
เงินให้ ก้ ูยมื แก่บคุ คลทีเกียวข้ อง
ยอดต้ นปี
เพิมขึนระหว่างปี 25,000,000
ลดลงระหว่างปี (25,000,000)
ยอดปลายปี
ดอกเบียจ่าย
ดอกเบียค้ างจ่าย

นายบุญยง สวาทยานนท์
- บิ ดาของนายพงษ์ ศัก ดิO สวาทยา
นนท์ ซึ งผู้ถื อ หุ้ น ในสัด ส่ว น 12%
และเป็ นกลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นใน
สัดส่วนรวมทังกลุม่ 18%

ซือทีดินจากนายบุญยง สวาทยานนท์
บริ ษัทฯ ซือทีดินเพือใช้ พฒ
ั นาโครงการดังนี
โครงการสําเพ็ง เฟส Q
โฉนดเลขที 856 A และ 856!i พืนที 8งาน Q.!
ตร.ว. และพืนที 8งาน 8Q.! ตร.ว. ขายวันที 8L
พฤศจิกายน 556มูลค่า !.Li ล้ านบาท

-

3,698,300.00

ส่วนที .! หน้ า 77

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ระหว่างกัน ตังแต่วนั ที 23 พฤษภาคม 2556
คุณพงศ์ศกั ดิO สวาทยานนท์ มีความจําเป็ นต้ องใช้ เงินทุน จึงได้ ก้ ูยืม
เงินจากบริษัทฯ ไปเพือวัตถุประสงค์สว่ นบุคคล
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาและมี ความเห็ น ว่ า รายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการทีเกิดขึนในอดีต โดยไม่มีหลักฐานการกู้เงินและไม่
คิดอัตราดอกเบีย รายการดังกล่าวจึงมีความไม่สมเหตุสมผลและไม่เป็ น
ประโยชน์ แก่บ ริ ษัทฯ อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ ต้ องหลีกเลียงและไม่ ให้ เกิด
รายการลักษณะนีขึนอีกในอนาคต
ทังนี นายพงศ์ศักดิO สวาทยานนท์ ได้ จ่ายชําระคืนเงินกู้ยมื ดังกล่าว
แล้ วและไม่มียอดคงค้ างระหว่างกัน ตังแต่วนั ที 31 พฤษภาคม 2556
สืบเนืองจากทีดินโฉนดเลขที 856 A และ 856!i มีพืนทีต่อเนืองกับ
โครงการสําเพ็ง เฟส Q บริษัทฯ ได้ ซือทีดินดังกล่าวจาก นายบุญยง
สวาทยานนท์ เพือใช้ ทางเข้ าออกสําหรับโครงการสําเพ็ง เฟส Q ทังนี
ราคาที บริษัทฯ ซือทีดินจาก นายบุญยง สวาทยานนท์ เป็ นราคาทีตํา
กว่าราคาทีดินในบริ เวณใกล้เคียง ซึงบริ ษัทฯ ซือจากบุคคลภายนอก
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพือประโยชน์ในการดําเนิน
ธุรกิจของบริ ษัทฯ เนืองจากเงือนไขในการทําสัญญาและราคามีความ
สมเหตุสมผล
สําหรับแนวทางการทํารายการในอนาคตคณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่า หากการเป็ นการเข้ าทํารายการซือขายทีดินทีราคาตลาด

บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิตบิ ุคลที'อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
31 ธ.ค. 56

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
และสัญญาซือขายมีเงือนไขปกติทัวไป บริ ษัทฯ สามารถเข้ าทํารายการ
ดังกล่าวได้ และรายงานรายการดังกล่าวให้ คณะกรรมการตรวจสอบ
รับทราบรายไตรมาส หากเป็ นการทํารายการซือขายทีดินในลักษณะอืน
บริ ษัทฯ
ต้ องเสนอให้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาถึงความ
สมเหตุสมผลของรายการก่อนจึงสามารถเข้ าทํารายการดังกล่าวได้

นางทัศนีย์ สวาทยานนท์
- มารดาของนายพงษ์ ศกั ดิO สวาทยา
นนท์ ซึ งผู้ถื อ หุ้ น ในสัด ส่ว น 12%
และเป็ นกลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นใน
สัดส่วนรวมทังกลุม่ 18%

ซือทีดินจากนางทัศนีย์ สวาทยานนท์
บริ ษัทฯ ซือทีดินเพือใช้ พฒ
ั นาโครงการดังนี
โครงการสําเพ็ง เฟส Q
โฉนดเลขที 856 Q พืนที !ไร่ !งาน 55.Q ตร.ว.
ขายวันที 8L พฤศจิกายน 556 มูลค่า Q.81 ล้ าน
บาท

24,108,700.00

ส่วนที .! หน้ า 78

สืบเนืองจากทีดินโฉนดเลขที 856 Q มีพืนทีต่อเนืองกับโครงการสํา
เพ็ง เฟส Q บริ ษัทฯ ได้ ซือทีดินดังกล่าวจาก นางทัศนีย์ สวาทยานนท์
เพือใช้ ทางเข้ าออกสําหรับโครงการสําเพ็ง เฟส Q และใช้ เป็ นทีดินรอ
การพัฒนา ทังนีราคาทีบริ ษัทฯ ซือทีดินจาก นางทัศนีย์ สวาทยานนท์
เป็ นราคาทีตํากว่าราคาทีดินในบริ เวณใกล้ เคียง ซึงบริ ษัทฯ ซือจาก
บุคคลภายนอก
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาและมี ความเห็ น ว่ า รายการ
ดังกล่า วมี ความสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื อประโยชน์ ในการดํา เนิ น
ธุรกิ จของบริ ษัทฯ เนืองจากเงือนไขในการทําสัญญาและราคามี ความ
สมเหตุสมผล
สําหรับแนวทางการทํารายการในอนาคตคณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่า หากการเป็ นการเข้ าทํารายการซือขายทีดินทีราคาตลาด
และสัญญาซือขายมีเงือนไขปกติทัวไป บริ ษัทฯ สามารถเข้ าทํารายการ
ดังกล่าวได้ และรายงานรายการดังกล่าวให้ คณะกรรมการตรวจสอบ
รับทราบรายไตรมาส หากเป็ นการทํารายการซือขายทีดินในลักษณะอืน

บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิตบิ ุคลที'อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
31 ธ.ค. 56

นายปรีชา สวาทยานนท์
- น้ องชายของนายพงษ์ ศัก ดิO สวาท
ยานนท์ ซึงผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 12%
และเป็ นกลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นใน
สัดส่วนรวมทังกลุม่ 18%

ซือทีดินจากนายปรี ชา สวาทยานนท์
บริ ษัทฯ ซือทีดินเพือใช้ พฒ
ั นาโครงการดังนี
โครงการสําเพ็ง เฟส Q
โฉนดเลขที 856 6 และ LQLi8พืนที 8งาน B.L
ตร.ว. และพืนที ! งาน A8.5 ตร.ว. ขายวันที 8L
พฤศจิกายน 556 มูลค่า L.B ล้ านบาท

L,B !,6ii.ii

นางทัศนีย์ นฤนาทดํารงค์
- มารดาของภรรยานายพงศ์ศกั ดิO
สวาทยานนท์ (กลุม่ ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่)

ขายอสังหาริ มทรัพย์ในโครงการของบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ (สําเพ็ง 2 เฟส 4) ขายอาคารพาณิ ชย์ 3
ชันครึ ง จํานวน 2 ยูนิต แปลงที 213 และ 214
เนือที 17 ตร.วา/ยูนิต ราคา 5.64 ล้ านบาท และ

รายได้ คา่ เปลียนสัญญา 20,000
เงินรับล่วงหน้ า
ยอดต้ นปี
เพิมขึนระหว่างปี
1,230,000

ส่วนที .! หน้ า 79

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
บริ ษัทฯ
ต้ องเสนอให้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาถึงความ
สมเหตุสมผลของรายการก่อนจึงสามารถเข้ าทํารายการดังกล่าวได้
สืบเนืองจากทีดินโฉนดเลขที 856 6 และ LQLi8 มีพืนทีต่อเนืองกับ
โครงการสําเพ็ง เฟส Q บริ ษัทฯ ได้ ซือทีดินดังกล่าวจาก นายปรี ชา
สวาทยานนท์ เพือใช้ ทางเข้ าออกสําหรับโครงการสําเพ็ง เฟส Q ทังนี
ราคาทีบริ ษัทฯ ซือทีดินจาก นายปรี ชา สวาทยานนท์ เป็ นราคาทีตํากว่า
ราคาทีดินในบริเวณใกล้ เคียง ซึงบริ ษัทฯ ซือจากบุคคลภายนอก
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพือประโยชน์ในการดําเนิน
ธุรกิจของบริ ษัทฯ เนืองจากเงือนไขในการทําสัญญาและราคามีความ
สมเหตุสมผล
สําหรับแนวทางการทํารายการในอนาคตคณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่า หากการเป็ นการเข้ าทํารายการซือขายทีดินทีราคาตลาด
และสัญญาซือขายมีเงือนไขปกติทัวไป บริ ษัทฯ สามารถเข้ าทํารายการ
ดังกล่าวได้ และรายงานรายการดังกล่าวให้ คณะกรรมการตรวจสอบ
รับทราบรายไตรมาส หากเป็ นการทํารายการซือขายทีดินในลักษณะอืน
บริ ษัทฯ
ต้ องเสนอให้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาถึงความ
สมเหตุสมผลของรายการก่อนจึงสามารถเข้ าทํารายการดังกล่าวได้
รายการนีเป็ นรายการขายตามปกติของธุรกิจของบริษัทฯ มีการกําหนด
ราคาขาย การทําสัญญาต่างๆ และกําหนดเงือนไขตามปกติทีบริ ษัทฯ
เสนอให้ แก่ลกู ค้ าทัวไปของโครงการสําเพ็ง 2 เฟส 4 โดยได้ รับส่วนลดทาง
การค้ า ซึงเป็ นเงือนไขทีบริ ษัทฯ ให้ กบั ลูกค้ าทีซืออสังหาริ มทรัพย์จาํ นวน

บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิตบิ ุคลที'อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
31 ธ.ค. 56

- มารดาของนางสาวมนุชนาถ
นฤนาทดํารงค์ (ผู้ถือหุ้นสัดส่วน
3%)

5.44 ล้ านบาท ปั จจุบันแปลงที 213 ปั จจุบนั อยู่ ลดลงระหว่างปี
ระหว่างการผ่อนชําระเงินดาวน์ ส่วนแปลงที 214 ยอดปลายปี
ได้ มี ก ารโอนขายเปลี ยนสัญ ญาให้ กับ บุ คคลอื น
แล้ ว หลังจากทีชําระเงินจองและทําสัญญาแล้ ว

นางมนุชนาถ นฤนาทดํารงค์
- น้ องภรรยาคุณพงศ์ศกั ดิO
สวาทยานนท์ (กลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่)
- ผู้ถือหุ้นในบริ ษัทฯ สัดส่วน 3%

ขายอสังหาริ มทรัพย์ในโครงการของบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ (สําเพ็ง 2 เฟส 4) ขายอาคารพาณิชย์ 4
ชัน จํานวน 1 ยูนิต แปลงที 100 เนือที 33 ตร.วา
ราคา 13.90 ล้ านบาท ทีผ่านมาได้ มีการชําระเงิน
จองและทําสัญญาให้ กบั บริษัทฯ หลังจากนันได้
ดําเนินการโอนขายเปลียนสัญญาให้ กับบุคคลอืน

(300,000)
930,000

รายได้ คา่ เปลียนสัญญา 20,000
เงินรับล่วงหน้ า
ยอดต้ นปี
เพิมขึนระหว่างปี
700,000
ลดลงระหว่างปี
(700,000)
ยอดปลายปี
-

ส่วนที .! หน้ า 80

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
มาก สําหรับการเปลียนสัญญาให้ กบั ผู้ซือรายอืน ได้ มกี ารชําระเงิน
20,000 บาท ซึงเป็ นไปตามเงือนไขในสัญญาจะซือจะขาย โดยไม่มี
เงือนไขหรื อข้ อเสนอพิเศษแต่อย่างใด อย่างไรก็ดีทีผ่านมา ได้ มีการชําระ
เงินค่าผ่อนดาวน์ลา่ ช้ า โดยบริษัทฯ ได้ ผอ่ นปรนในการปฏิบตั ติ ามสัญญา
จะซือจะขายแก่ลกู ค้ ารายนี
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าว
เป็ นรายการขายอาคารพาณิชย์ของโครงการสําเพ็ง 2 เฟส 4 ทีเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์การกําหนดราคาและเงือนไขเหมือนกับการขายให้ ลกู ค้ า
ทัวไปทีมีความประสงค์จะซืออาคารพาณิชย์ของโครงการ ไม่ได้ มีการ
เสนอเงือนไขพิเศษให้ แต่อย่างใด และมีการปฏิบตั ติ ามขันตอนทัวไปของ
การขายทีทํากับลูกค้ าทัวไป จึงถือว่าเป็ นการค้ าปกติทีมีกําไรจากการ
ขายในระดับทีเหมาะสม แต่การทีบริษัทฯ ผ่อนปรนการปฏิบตั ิตาม
สัญญาจะซือจะขายกับลูกค้ ารายนีถือว่าไม่เหมาะสม หากในอนาคตมี
ลูกค้ าลักษณะเช่นนี ขอให้ บริ ษัทฯ ปฎิบตั ิตามเงือนไขในสัญญา
เช่นเดียวกับลูกค้ ารายทัวไปอย่างเคร่ งครัด ดังนัน รายการดังกล่าวจึงมี
ความสมเหตุสมผล เป็ นประโยชน์ตอ่ การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
รายการนีเป็ นรายการขายตามปกติของธุรกิจของบริษัทฯ มีการกําหนด
ราคาขาย การทําสัญญาต่างๆ และกําหนดเงือนไขตามปกติทีบริ ษัทฯ
เสนอให้ แก่ลกู ค้ าทัวไปของโครงการสําเพ็ง 2 เฟส 4 โดยได้ รับส่วนลดทาง
การค้ า ซึงเป็ นเงือนไขทีบริ ษัทฯ ให้ กบั ลูกค้ าทีซืออสังหาริ มทรัพย์จาํ นวน
มาก
สําหรับการเปลียนสัญญาให้ กบั ผู้ซือรายอืน ได้ มีการชําระเงิน
20,000 บาท ซึงเป็ นไปตามเงือนไขในสัญญาจะซือจะขาย โดยไม่มี

บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิตบิ ุคลที'อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
31 ธ.ค. 56

แล้ ว

นางสาววรษา สวาทยานนท์ /
นางนงนุช ตันติประภาส
- น้ องสาวคุณพงศ์ศกั ดิO สวาทยา
นนท์ (กลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่)

ขายอสังหาริ มทรัพย์ในโครงการของบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ (สําเพ็ง 2 เฟส 4) ขายอาคารพาณิ ชย์ 4
ชัน จํานวน 2 ยูนิต แปลงที 110 และ 111 เนือที
33 ตร.วา/ยูนิต ราคา 14.20 ล้ านบาท และ 13.90
ล้ า นบาท โดยทั งสองแปลงได้ มีก ารวางเงิ น จอง
และชําระเงินทําสัญญาให้ กบั บริ ษัทฯ หลังจากนัน
ได้ มีการโอนขายเปลียนสัญญาให้ กบั บุคคลอืน
(นางสาววรษา สวาทยานนท์ เ ป็ นผู้ จ องซื อ และ

รายได้ คา่ เปลียนสัญญา 40,000
เงินรับล่วงหน้ า
ยอดต้ นปี
เพิมขึนระหว่างปี
1,400,000
ลดลงระหว่างปี
(1,400,000)
ยอดปลายงวด
-

ส่วนที .! หน้ า 81

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
เงือนไขหรื อข้ อเสนอพิเศษแต่อย่างใด อย่างไรก็ดีทีผ่านมา ได้ มีการชําระ
เงินค่าผ่อนดาวน์ลา่ ช้ า โดยบริษัทฯ ได้ ผอ่ นปรนในการปฏิบตั ติ ามสัญญา
จะซือจะขายแก่ลกู ค้ ารายนี
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าว
เป็ นรายการขายอาคารพาณิชย์ของโครงการสําเพ็ง 2 เฟส 4 ทีเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์การกําหนดราคาและเงือนไขเหมือนกับการขายให้ ลกู ค้ า
ทัวไปทีมีความประสงค์จะซืออาคารพาณิชย์ของโครงการ ไม่ได้ มีการ
เสนอเงือนไขพิเศษให้ แต่อย่างใด และมีการปฏิบตั ติ ามขันตอนทัวไปของ
การขายทีทํากับลูกค้ าทัวไป จึงถือว่าเป็ นการค้ าปกติทีมีกําไรจากการ
ขายในระดับทีเหมาะสม แต่การทีบริษัทฯ ผ่อนปรนการปฏิบตั ิตาม
สัญญาจะซือจะขายกับลูกค้ ารายนีถือว่าไม่เหมาะสม หากในอนาคตมี
ลูกค้ าลักษณะเช่นนี ขอให้ บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามเงือนไขในสัญญา
เช่นเดียวกับลูกค้ ารายทัวไปอย่างเคร่ งครัด ดังนัน รายการดังกล่าวจึงมี
ความสมเหตุสมผล เป็ นประโยชน์ตอ่ การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
รายการนีเป็ นรายการขายตามปกติของธุรกิจของบริ ษัทฯ มีการ
กําหนดราคาขาย การทําสัญญาต่างๆ และกําหนดเงือนไขตามปกติที
บริ ษัทฯ เสนอให้ แก่ลกู ค้ าทัวไปของโครงการสําเพ็ง 2 เฟส 4 โดยได้ รับ
ส่วนลดทางการค้ า
ซึงเป็ นเงือนไขทีบริ ษัทฯ ให้ กบั ลูกค้ าทีซือ
อสังหาริ มทรัพย์จาํ นวนมาก สําหรับการเปลียนสัญญาให้ กบั ผู้ซือราย
อืน ได้ มีการชําระเงิน 20,000 บาท ตามเงือนไขสัญญาจะซือจะขายด้ วย
โดยไม่มีเงือนไขหรื อข้ อเสนอพิเศษแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี ทีผ่านมา ได้ มี
การชําระเงินค่าผ่อนดาวน์ลา่ ช้ า โดยบริ ษัทฯ ได้ ผ่อนปรนในการปฏิบตั ิ

บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิตบิ ุคลที'อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
31 ธ.ค. 56

นางนงนุช ตันติประภาสเป็ นผู้ทําสัญญาจะซือจะ
ขาย)

นายอาคม อัครวัฒนวงศ์
- บิดาของภรรรยานายธีระชาติ มโน
ธรรมรักษา
- กรรมการ/ ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ ของ
บริ ษัท ธนเสฎฐ์ ทาวเวอร์ จํากัด

ขายอสังหาริ มทรัพย์ในโครงการของบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ (สําเพ็ง 2 เฟส 4) ขายอาคารพาณิชย์ 3
ชันครึง จํานวน 4 ยูนิต แปลงที 145, 146, 149
และ 150 เนือที 17 ตร.วา/ยูนิต ราคา 5.44
ล้ านบาท/ยูนิต ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการผ่อนชําระ
เงินดาวน์

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ตามสัญญาจะซือจะขายแก่ลกู ค้ ารายนี
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าว
เป็ นรายการขายอาคารพาณิชย์ของโครงการสําเพ็ง 2 เฟส 4 ทีเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์การกําหนดราคาและเงือนไขเหมือนกับการขายให้ ลกู ค้ า
ทัวไปทีมีความประสงค์จะซืออาคารพาณิชย์ของโครงการ ไม่ได้ มีการ
เสนอเงือนไขพิเศษให้ แต่อย่างใด และมีการปฏิบตั ติ ามขันตอนทัวไปของ
การขายทีทํากับลูกค้ าทัวไป จึงถือว่าเป็ นการค้ าปกติทีมีกําไรจากการ
ขายในระดับทีเหมาะสม แต่การทีบริษัทฯ ผ่อนปรนการปฏิบตั ิตาม
สัญญาจะซือจะขายกับลูกค้ ารายนีถือว่าไม่เหมาะสม หากในอนาคตมี
ลูกค้ าลักษณะเช่นนี ขอให้ บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามเงือนไขในสัญญา
เช่นเดียวกับลูกค้ ารายทัวไปอย่างเคร่ งครัด ดังนัน รายการดังกล่าวจึงมี
ความสมเหตุสมผล เป็ นประโยชน์ตอ่ การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ

เงินรับล่วงหน้ า
ยอดต้ นปี
เพิมขึนระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี
ยอดปลายปี

3,360,000
3,360,000
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รายการนีเป็ นรายการขายตามปกติของธุรกิจของบริ ษัทฯ มีการ
กําหนดราคาขาย การทําสัญญาต่างๆ และกําหนดเงือนไขตามปกติที
บริ ษัทฯ เสนอให้ แก่ลกู ค้ าทัวไปของโครงการสําเพ็ง 2 เฟส 4 โดยได้ รับ
ส่วนลดทางการค้ า
ซึงเป็ นเงือนไขทีบริ ษัทฯ
ให้ กบั ลูกค้ าทีซือ
อสังหาริ มทรัพย์จาํ นวนมาก โดยไม่มีเงือนไขหรื อข้ อเสนอพิเศษแต่อย่าง
ใด อย่างไรก็ดีทีผ่านมา ได้ มีการชําระเงินค่าผ่อนดาวน์ลา่ ช้ า โดยบริ ษัทฯ
ได้ ผ่อนปรนในการปฏิบตั ิตามสัญญาจะซือจะขายแก่ลกู ค้ ารายนี
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าว

บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิตบิ ุคลที'อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

นายรังสรรค์ หวังไพฑูรย์
- ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

ซือทีดินจากนายรังสรรค์ หวังไพฑูรย์
บริ ษัทฯ ซือทีดินเพือใช้ พฒ
ั นาโครงการดังนี
โครงการทิวลิป แสควร์
โฉนดเลขที LiLBA พืนที Q ไร่ ! งาน 8Q ตร.ว. ขาย
วันที ! เมษายน 556 มูลค่า ! .ii ล้ านบาท

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
31 ธ.ค. 56

32,000,000.00
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ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
เป็ นรายการขายอาคารพาณิชย์ของโครงการสําเพ็ง 2 เฟส 4 ทีเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์การกําหนดราคาและเงือนไขเหมือนกับการขายให้ ลกู ค้ า
ทัวไปทีมีความประสงค์จะซืออาคารพาณิชย์ของโครงการ ไม่ได้ มีการ
เสนอเงือนไขพิเศษให้ แต่อย่างใด และมีการปฏิบตั ติ ามขันตอนทัวไปของ
การขายทีทํากับลูกค้ าทัวไป จึงถือว่าเป็ นการค้ าปกติทีมีกําไรจากการ
ขายในระดับทีเหมาะสม แต่การทีบริษัทฯ ผ่อนปรนการปฏิบตั ิตาม
สัญญาจะซือจะขายกับลูกค้ ารายนีถือว่าไม่เหมาะสม หากในอนาคตมี
ลูกค้ าลักษณะเช่นนี ขอให้ บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามเงือนไขในสัญญา
เช่นเดียวกับลูกค้ ารายทัวไปอย่างเคร่ งครัด ดังนัน รายการดังกล่าวจึงมี
ความสมเหตุสมผล เป็ นประโยชน์ตอ่ การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
สืบเนืองจากเหตุผลทางธุรกิจ บริ ษัทฯ ได้ ดาํ เนินการให้ นายรังสรรค์
หวังไพฑูรย์ ถือกรรมสิทธิOในทีดินในขันตอนการรวบรวมทีดินก่อนทีจะ
ขายให้ บริ ษัทฯ เพือพัฒนาโครงการต่อไป
ทังนีราคาทีบริ ษัทฯ ซือทีดินจาก นายรังสรรค์ หวังไพฑูรย์ เป็ นราคา
ต้ นทุนบวกค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องในการโอนกรรมสิทธิOทีดินกับทางราชการ
และเป็ นราคาทีตํากว่าราคาทีดินในบริ เวณใกล้เคียงทีซือจาก
บุคคลภายนอก
อย่างไรก็ดี รายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึนอีกในอนาคตเนืองจาก ณ
วันที 86 มกราคม 55L บริ ษัทฯ ได้ ป ระกาศใช้ ค่มู ื อปฏิบัติงานเรื องการ
จัดซือทีดิน ซึงระบุขนตอนการอนุ
ั
มตั ิ รวมถึงการมอบหมายให้ บุคคลใด
เป็ นคูส่ ญ
ั ญาในสัญญาจะซือจะขายอย่างชัดเจน
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการ

บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิตบิ ุคลที'อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
31 ธ.ค. 56

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์กบั บริษัทฯ อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ
ต้ องปฏิบตั ิตามคูม่ ือปฏิบตั ิงานเรืองการจัดซือทีดินอย่างเคร่ งครัด
สําหรับแนวทางการทํารายการในอนาคตคณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่า หากการเป็ นการเข้ าทํารายการซือขายทีดินทีราคาตลาด
และสัญญาซือขายมีเงือนไขปกติทัวไป บริ ษัทฯ สามารถเข้ าทํารายการ
ดังกล่าวได้ และรายงานรายการดังกล่าวให้ คณะกรรมการตรวจสอบ
รับทราบรายไตรมาส หากเป็ นการทํารายการซือขายทีดินในลักษณะอืน
บริ ษัทฯ
ต้ องเสนอให้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาถึงความ
สมเหตุสมผลของรายการก่อนจึงสามารถเข้ าทํารายการดังกล่าวได้
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บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
รายการระหว่ างกันระหว่ างบริษัท ไชน่ า เซ็นเตอร์ (สาทร-กัลปพฤกษ์ ) จํากัด (“CNC”) กับบุคคลหรื อกิจการที'อาจมีความขัดแย้ งประจําปี 2556
บุคคล/นิตบิ ุคลทีอาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ
บจก. เจ.เอส.พี.โกลเด้ นท์ แลนด์
“JGL”
- บริ ษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้ อยละ 99.99 และมี
กรรมการชุดเดียวกับบริ ษัทฯ
- ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ พั ฒ น า
อสังหาริ มทรัพย์ โครงการสําเพ็ง 2
เฟส 2

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ
เงินกู้ยืมจาก JGL
CNC ได้ ก้ ูยืมเงินจาก JGL เพือใช้ หมุนเวียนใน
โครงการสําเพ็ง 2 เฟส 1 โดยไม่มีตวัg สัญญาใช้ เงิน
และไม่คิดดอกเบียระหว่างกัน

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
31 ธ.ค. 56
เงินกู้ยืมจาก JGL
ยอดต้ นปี
เพิมขึนระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี
ยอดปลายปี
ดอกเบียจ่าย
ดอกเบียค้ างจ่าย

ให้ เงินกู้ยมื แก่ JGL
CNC ได้ ให้ เงินกู้ยืมแก่ JGL เพือใช้ สาํ หรับจ่ายค่า
ก่อสร้ างให้ แก่ผ้ รู ับเหมา โดยไม่มีตวัg สัญญาใช้ เงิน
และคิดดอกเบียระหว่างกัน

383,360
(383,360)
-

เงินให้ ก้ ูยมื แก่ JGL
ยอดต้ นปี
1,937,782.43
เพิมขึนระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี (1,937,782.43)
ยอดปลายปี
ดอกเบียรับ
ดอกเบียค้ างรับ

-
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ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
CNC มีความจําเป็ นต้ องใช้ เงินทุนหมุนเวียนในโครงการ สําเพ็ง 2 เฟส 1
ซึงเงินกู้ยมื ระยะสันดังกล่าวจะช่วยทําให้ CNC มีความคล่องตัวในการดําเนิน
ธุรกิจ
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าว
เป็ นการกู้ยืมเงินระหว่างบริ ษัทในกลุ่ม มีความสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพือ
ประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของ CNC รายการดังกล่าวจึงทําให้ กลุ่มบริ ษัทฯ
ได้ ประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจ อย่างไรก็ดี หากในอนาคตจะต้ องทํารายการ
ดังกล่าวอีก ควรมีหลักฐานการกู้เงินทีชัดเจน
ทังนี CNC ได้ จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวและไม่มียอดคงค้ างระหว่าง
กัน ตังแต่วนั ที 5 กรกฎาคม 2556
CNC ได้ ให้ เงิ นกู้ยืมแก่ JGL เนืองจาก JGL มีความจําเป็ นต้ องใช้
เงินทุนในการจ่ายค่าก่อสร้ างให้ กับผู้รับเหมา ซึงการให้ เงินกู้ยืม แก่ JGL นัน
จะช่วยทําให้ JGL มีความคล่องตัวในการพัฒนาโครงการของ JGL
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าว
เป็ นการให้ เงินกู้ยืมแก่ JGL มีความสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพือประโยชน์ใน
การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ของกลุ่ม บริ ษั ท แม้ จ ะไม่ มี หลัก ฐานการกู้ เ งิ นและไม่ คิ ด
ดอกเบียระหว่างกัน แต่เนืองจากเป็ นการกู้ระยะสัน รายการดังกล่าวจึงทําให้
กลุ่มบริ ษั ทฯ ได้ ประโยชน์ ในการดํา เนิ นธุรกิจ อย่า งไรก็ ดี หากในอนาคต
จะต้ องทํารายการดังกล่าวอีก ควรมีหลักฐานการกู้เงินทีชัดเจน

บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิตบิ ุคลทีอาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
31 ธ.ค. 56

บริษัท เจ.เอส.พี พร็อพเพอร์ ตี 3
แมเนจเมนท์ จํากัด (“JPM”)

ว่าจ้ างบริ หารจัดการโครงการ

28,297,035.92

- เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ถือ

ถึง การก่อสร้ าง การตลาด และการขายให้ กบั

หุ้นในสัดส่วนร้ อยละ BB.BB

โครงการสําเพ็ง เฟส 8 ของ CNC ด้ วยอัตราร้ อย

- ประกอบธุรกิจรับบริ หารจัดการ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และลงทุน
ในอสังหาริ มทรัพย์เพือการให้
เช่า

ละ .ii จากมูลค่าโครงการ ซึงเป็ นราคาทีตํากว่า

บริษัท รุ่ งถาวรค้ าไม้ จํากัด
- กรรมการ/ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่
คือ ญาติสนิทนายยงศีล รุ่ งชีวา
(กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่/ กรรมการ

46,876.28
ซือวัสดุก่อสร้ าง
บริ ษัท รุ่งถาวรค้ าไม้ จํากัด ขายไม้ แบบให้ แก่CNC
เพือใช้ ในการก่อสร้ างโดย CNC มิได้ ทําการ
เปรี ยบเทียบราคาก่อนเข้ าทํารายการดังกล่าว
เจ้ าหนีการค้ า – กิจการทีเกียวข้ อง

JPM รับจ้ างบริ หารจัดการโครงการซึงครอบคลุม

ราคาตลาด
ค่าบริ หารโครงการค้ างจ่าย
ยอดต้ นปี
เพิมขึนระหว่าง 21,168,504.18
ลดลงระหว่างปี
ยอดปลายปี 21,168,504.18
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ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ทังนี CNC ได้ รับชําระคืนเงินให้ ก้ ูยืมดังกล่าวแล้ วและไม่มียอดคงค้ าง
ระหว่างกันตังแต่ 11 มกราคม 2556
CNC ได้ ว่าจ้ าง JPM บริ หารโครงการให้ กบั บริษัทซึงเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ และนโยบายในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
ไม่สมเหตุสมผล และไม่เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ CNC เนืองจาก CNC เป็ น
บริ ษัทย่อยซึงบริ ษัทฯ มิได้ ถือครองหุ้นแต่เพียงผู้เดียว โดยมีผ้ ถู ือหุ้นอืนถือหุ้น
คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนทีออกและชําระแล้ วของ
CNC จึงมีความเห็นว่าการให้ บริ การบริ หารจัดการโครงการแก่ CNC โดย
JPM ควรคิดค่าบริ การในราคาตลาด
สํา หรั บ แนวทางการทํา รายการในอนาคตคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่า หากการเป็ นการเข้ าทํ ารายการที ราคาตลาด และสัญญาการ
ให้ บริ การมีเงือนไขปกติทวไป
ั CNC สามารถเข้ าทํารายการดังกล่าวได้ และ
รายงานรายการดังกล่า วให้ คณะกรรมการตรวจสอบรั บ ทราบรายไตรมาส
หากเป็ นการทํ า รายการในลักษณะอื น CNC ต้ องเสนอให้ ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของรายการก่อนจึงสามารถเข้ าทํา
รายการดังกล่าวได้
CNC
มีความจําเป็ นต้ องใช้ ไม้ แบบในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใน
โครงการต่างๆ จึงได้ มีการซือไม้ แบบกับทาง บริ ษัท รุ่งถาวรค้ าไม้ จํากัด ซึง
เป็ นหนึงในผู้จดั จําหน่ายวัสดุก่อสร้ างของ CNC
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิตบิ ุคลทีอาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
31 ธ.ค. 56

บริ ษัท/ กรรมการบริ หาร/ กรรมการ อย่างไรก็ดี CNC มีนโยบายจัดซือโดยจะจัดซือ ยอดปลายปี
ผู้มีอํานาจลงนาม)
วัสดุในราคาทีสอดคล้ องกับ Bill of Quantity
- ประกอบกิจการประกอบกิจการ
(BOQ)
ขายไม้ แปรรู ปทุกชนิด

บริษัท สยาม ดราก้ อน อินเตอร์ เท
รด จํากัด
- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นายวีระวิทย์
มโนธรรมรักษา (กลุม่ ผู้ถือหุ้น
ใหญ่/ กรรมการบริ ษัท/
กรรมการบริ หาร/ กรรมการผู้มี
อํานาจ ลงนาม/ บุตรชายนายทนง
ศักดิO มโนธรรมรักษา)
- ประกอบกิจการซือและจําหน่าย
วัสดุก่อสร้ างและเครืองใช้ ไฟฟ้า

-

ซือวัสดุก่อสร้ าง
19,378,353.00
บริ ษัท สยามดราก้ อน อินเตอร์ เทรด จํากัด ขาย
วัสดุก่อสร้ างให้ แก่ CNC เพือใช้ ในการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์ในโครงการ โดย CNC มิได้ ทําการ เจ้ าหนีการค้ า – กิจการทีเกียวข้ อง
ยอดปลายปี
เปรี ยบเทียบราคาก่อนเข้ าทํารายการดังกล่าว

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวไม่
สมเหตุสมผล และไม่เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ CNC
อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวเป็ นรายการทีเกิดขึนในอดีตสําหรั บแนว
ทางการทํารายการในอนาคตคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า หากการ
เป็ นการเข้ าทํารายการทีราคาตลาด และสัญญาการให้ บริ การมีเงือนไขปกติ
ทัวไป CNC สามารถเข้ าทํารายการดังกล่าวได้ และรายงานรายการดังกล่าว
ให้ คณะกรรมการตรวจสอบรั บทราบรายไตรมาส หากเป็ นการทํารายการใน
ลักษณะอืน CNC ต้ องเสนอให้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาถึงความ
สมเหตุสมผลของรายการก่อนจึงสามารถเข้ าทํารายการดังกล่าวได้
CNC มีความจําเป็ นต้ องใช้ สนิ ค้ าเกียวกับวัสดุก่อสร้ าง อุปกรณ์ปรับปรุง
บ้ าน ห้ องนําและสุขภัณฑ์ ในการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ในโครงการต่างๆ
จึงได้ มีการซือวัสดุก่อสร้ างกับ บริ ษัท สยามดราก้ อน อินเตอร์ เทรด จํากัด ซึง
เป็ นหนึงในผู้จดั จําหน่ายวัสดุก่อสร้ างของบริ ษัทฯ
ณ วันที 5 ธันวาคม 556 บริ ษัท สยาม ดราก้ อน อินเตอร์ เทรด จํากัด
ได้ แจ้ งจดทะเบียนเลิกบริ ษัทบริ ษัทกับกระทรวงพาณิชย์ ปั จจุบนั อยู่ระหว่างรอ
ชําระบัญชี ดังนันรายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึนอีกในอนาคต
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวไม่
สมเหตุสมผล และไม่เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ CNC
อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวเป็ นรายการทีเกิดขึนในอดีตสําหรั บแนว
ทางการทํารายการในอนาคตคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า หากการ
เป็ นการเข้ าทํารายการทีราคาตลาด และสัญญาการให้ บริ การมีเงือนไขปกติ
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บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิตบิ ุคลทีอาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

บริษัท วินนิ'ง อินชัวร์ โบรกเกอร์
จํากัด
- กรรมการ/ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่
คือ นายพีระ นีรพิทกั ษ์ (กรรมการ
บริ ษัท/ กรรมการบริ หาร)
- ประกอบธุรกิจนายหน้ าขาย
ประกันวินาศภัย

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

ซือประกันวินาศภัยภัย
บริ ษัท วินนิง อินชัวร์ โบรกเกอร์ จํากัด ขายประกัน
อัคคีภยั ให้ แก่ CNC โดย CNC มิได้ ทําการ
เปรี ยบเทียบราคาก่อนเข้ าทํารายการดังกล่าว

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
31 ธ.ค. 56

44,761.66

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ทัวไป CNC สามารถเข้ าทํารายการดังกล่าวได้ และรายงานรายการดังกล่าว
ให้ คณะกรรมการตรวจสอบรั บทราบรายไตรมาส หากเป็ นการทํารายการใน
ลักษณะอืน CNC ต้ องเสนอให้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาถึงความ
สมเหตุสมผลของรายการก่อนจึงสามารถเข้ าทํารายการดังกล่าวได้
CNC มีความจําเป็ นต้ องใช้ กรมธรรม์ประกันอัคคีภยั เพือให้ ครอบคลุม
ความเสียงทีอาจเกิดขึน ซึงอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ ทังนี CNC
มิได้ ใช้ นายหน้ าขายประกันวินาศภัยอืนใดนอกเหนือจาก บริษัท วินนิง อิน
ชัวร์ โบรกเกอร์ จํากัด
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว

ค่าเบียประกันจ่ายล่วงหน้ า
ยอดต้ นปี
เพิมขึนระหว่างปี 53,714.00
ลดลงระหว่างปี (44,761.66)
ยอดปลายปี
8,652.34

ส่วนที .! หน้ า 88

ไม่สมเหตุสมผล และไม่เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ CNC
อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวเป็ นรายการทีเกิดขึนในอดีต CNC ควรขอ
ใบเสนอราคาจากนายหน้ าขายประกันวินาศภัยรายอืนเพือเปรี ยบเทียบราคา
และเงื อนไขการค้ าอื น สํ า หรั บ แนวทางการทํ ารายการในอนาคต
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า หากการเป็ นการเข้ าทํารายการทีราคา
ตลาด และสัญญาการให้ บริ ก ารมี เงือนไขปกติ ทัวไป CNC สามารถเข้ าทํ า
รายการดังกล่าวได้ และรายงานรายการดังกล่าวให้ คณะกรรมการตรวจสอบ
รับทราบรายไตรมาส หากเป็ นการทํารายการในลักษณะอืน CNC ต้ องเสนอ
ให้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของรายการก่อน
จึงสามารถเข้ าทํารายการดังกล่าวได้

บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิตบิ ุคลทีอาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ
บริษัท ดิ อินฟิ นิท คอนสตรัคชั'น
จํากัด
- กรรมการ/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ
นายประโยชน์ สุขศรี การ ซึงเคย
เป็ นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัท
ย่อยก่อนปรับโครงสร้ างการถือหุ้น
ณ วันที !8 พฤษภาคม 556
- ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้ าง
นายทนงศักดิK มโนธรรมรักษา
- ผู้ถือหุ้นใหญ่
- กรรมการบริ ษัท
- ประธานกรรมการบริ หาร
- กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

31 ธ.ค. 56

ว่าจ้ างผู้รับเหมาก่อสร้ าง
52,780,250.00
CNC ว่ าจ้ าง บริ ษั ท ดิ อิ น ฟิ นิ ท คอนสตรั คชัน
จํากัด เป็ นผู้รับเหมาหลักในการก่อสร้ างโครงการ
สํา เพ็ ง เฟส 8 โดยมี ก ารเปรี ย บเที ย บใบเสนอ เจ้ าหนีการค้ า – กิจการทีเกียวข้ อง
ราคากับ Bill of Quantity (BOQ) ซึงทาง CNC ยอดปลายปี
จัดทําขึนก่อนการว่าจ้ าง

ผู้รับเหมาหลักรับผิดชอบการก่อสร้ างฐานราก

และโครงสร้ างอาคารใน

โครงการ
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพือประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของ CNC

CNC มีความจําเป็ นต้ องใช้ เงินทุนหมุนเวียนและเสริ มสภาพคล่องใน
การดําเนินธุรกิจของ CNC ซึงเงินกู้ยมื จากกรรมการช่วยเพิมสภาพคล่อง
และความคล่องตัวในการหมุนเวียนเงินทุนในกิจการมากกว่าการพึงพาเงินทุน
หมุนเวียนจากสถาบันการเงินเพียงแหล่งเดียว
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าว
เป็ นรายการทีเกิดขึนในอดีต มีความสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพือประโยชน์ใน
ดอกเบียจ่าย
การดําเนินธุรกิจของ CNC ประกอบกับการให้ ก้ ูยืมเงินดังกล่าวไม่มีการคิด
ดอกเบียค้ างจ่าย
ดอกเบีย จึงทําให้ กลุ่มบริษัทได้ ประโยชน์ในส่วนต้ นทุนทางการเงิน อย่างไรก็ดี
หากในอนาคตจะต้ องทํารายการดังกล่าวอีก ควรมีหลักฐานการกู้เงินทีชัดเจน
ทังนี บริษัทฯ ได้ ทยอยจ่ายชําระคืนเงินกู้ยมื ดังกล่าวและไม่มียอดคงค้ าง
ระหว่างกันตังแต่วนั ที 6 กันยายน 2556
คําประกันหนีสินของ CNC ในนามส่วนบุคคล
มีการคําประกันเงินกู้กับสถาบันการเงินตามสัญญา
เป็ นการคํ าประกัน วงเงิ นสิ น เชื อกับ เจ้ า หนี สถาบัน การเงิ นที ให้ การ
CNC มีวงเงินสินเชือกับเจ้ าหนีสถาบันการเงินเพือ สินเชือ 1 สัญญา มีวงเงินคําประกันเท่ากับ 626.83 สนับสนุนวงเงินสินเชือเพือใช้ ในการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์และใช้ ใน
ใช้ ในการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์สําเพ็ง 2 ล้ านบาท
การดําเนิ นธุ รกิจ ของ CNC นอกเหนือ จากหลัก ประกันอื นซึงเป็ นไปตาม

เงินกู้ยืมจากกรรมการ
นายทนงศักดิO มโนธรรมรักษา ได้ ให้ เงินกู้ยืมเพือใช้
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและเสริ มสภาพคล่องในการ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยไม่มีการทําสัญญาและ
ไม่คดิ ดอกเบียกับทางบริ ษัทฯ

เงินกู้ยืมจากกรรมการ
ยอดต้ นปี
167,273,399
เพิมขึนระหว่างปี 43,750,957
ลดลงระหว่างปี (211,024,356)
ยอดปลายปี
-

CNC ว่าจ้ าง บริ ษัท ดิ อินฟิ นิท คอนสตรัคชัน จํากัด เป็ นหนึงใน
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บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิตบิ ุคลทีอาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ
เฟส 1 โดยมีหลักประกัน คือ ที ดินพร้ อ มสิงปลูก
สร้ างในอนาคต ซึงทรัพย์สนิ ดังกล่าวเป็ นกรรมสิทธิO
ของ CNC รวมทังมีการคําประกันส่วนบุคคลโดยมี
นายทนงศักดิO มโนธรรมรั กษา และนายประโยชน์
สุข ศรี ก าร คํ าประกั น ร่ ว มกั น ซึ งการคํ าประกั น
ดั ง กล่ า วเป็ นไปตามเงื อนไขที สถาบั น การเงิ น
เรี ยกร้ อง
เงินกู้ยืมจากบุคคลทีเกียวข้ อง
นายธีระชาติ มโนธรรมรักษา ได้ ให้ เงินกู้ยืมเพือใช้
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและเสริ มสภาพคล่องในการ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยไม่มีการทําสัญญาและ
ไม่คดิ ดอกเบียกับทางบริ ษัทฯ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
31 ธ.ค. 56

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
เงือนไขของเจ้ าหนีสถาบันการเงิน
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าว
มีความสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพือประโยชน์ ในการดําเนินธุรกิจของ CNC
เนืองจากมีความจําเป็ นทีจะต้ องปฏิบตั ติ ามเงือนไขในการขอรับการสนับสนุน
วงเงินสินเชือจากสถาบันการเงินเพือใช้ ในการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์
และใช้ ในการดําเนินธุรกิจ

CNC มีความจําเป็ นต้ องใช้ เงิ นทุนหมุนเวียนและเสริ มสภาพคล่องใน
การดําเนินธุรกิจ ของ CNC ซึงเงินกู้ยืม จากกรรมการช่ว ยเพิมสภาพคล่อง
และความคล่องตัวในการหมุนเวียนเงินทุนในกิจการมากกว่าการพึงพาเงินทุน
หมุนเวียนจากสถาบันการเงินเพียงแหล่งเดียว
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าว
เป็ นรายการทีเกิดขึนในอดีต มีความสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพือประโยชน์ใน
ดอกเบียจ่าย
การดําเนิ นธุ รกิ จของ CNC ประกอบกับการกู้ ยืม เงิน ดังกล่า วไม่ มีการคิด
ดอกเบียค้ างจ่าย
ดอกเบีย จึงทําให้ กลุ่มบริษัทได้ ประโยชน์ในส่วนต้ นทุนทางการเงิน อย่างไรก็ดี
หากในอนาคตจะต้ องทํารายการดังกล่าวอีก ควรมีหลักฐานการกู้เงินทีชัดเจน
ทังนี CNC ได้ จ่ายชําระคืนเงินกู้ยมื ดังกล่าวและไม่มียอดคงค้ างระหว่าง
กันตังแต่วนั ที 6 กันยายน 2556
นายประโยชน์ สุขศรีการ
คําประกันหนีสินของ CNC ในนามส่วนบุคคล
มีการคําประกันเงินกู้กับสถาบันการเงินตามสัญญา
เป็ นการคํ าประกัน วงเงิ นสิ น เชื อกับ เจ้ า หนี สถาบัน การเงิ นที ให้ การ
- อดี ต ผู้ถื อ หุ้ น และกรรมการใน CNC มีวงเงินสินเชือกับเจ้ าหนีสถาบันการเงินเพือ สินเชือ 1 สัญญา มีวงเงินคําประกันเท่ากับ 626.83 สนับสนุนวงเงินสินเชือเพือใช้ ในการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์และใช้ ใน
บ.ย่อย JGL ,CNC และ SPZ โดย ใช้ ในการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์สําเพ็ง 2 ล้ านบาท
การดําเนิ นธุ รกิ จของ CNC นอกเหนือ จากหลัก ประกันอื นซึงเป็ นไปตาม
ได้ มีการขายหุ้นในบ.ย่อยทัง 3 แห่ง เฟส 1 โดยมีหลักประกัน คือ ที ดินพร้ อ มสิงปลูก
เงื อนไขของเจ้ า หนี สถาบัน การเงิ น โดยนายประโยชน์ ฯ คํ าประกัน วงเงิ น
นายธีระชาติ มโนธรรมรักษา
- เป็ นกลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่/ รอง
กรรมการผู้จดั การ/ บุตรชายนาย
ทนงศักดิO มโนธรรมรักษา

เงินกู้ยืมจากบุคคลทีเกียวข้ อง
ยอดต้ นปี
เพิมขึนระหว่างปี
210,000
ลดลงระหว่างปี
(210,000)
ยอดปลายปี
-

ส่วนที .! หน้ า 90

บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิตบิ ุคลทีอาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

ใ ห้ กั บ ก ลุ่ ม น า ย ท น ง ศั ก ดิ@
มโนธรรมรั กษา พร้ อมลาออกจาก
การเป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อย ทัง
3 แห่งแล้ วเมือ พฤษภาคม 2556

สร้ างในอนาคต ซึงทรัพย์สนิ ดังกล่าวเป็ นกรรมสิทธิO
ของ CNC รวมทังมีการคําประกันส่วนบุคคลโดยมี
นายทนงศักดิO มโนธรรมรั กษา และนายประโยชน์
สุข ศรี ก าร คํ าประกั น ร่ ว มกั น ซึ งการคํ าประกั น
ดั ง กล่ า วเป็ นไปตามเงื อนไขที สถาบั น การเงิ น
เรี ยกร้ อง

นายพงศ์ ศักดิK สวาทยานนท์
- ผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 12% และเป็ น
กลุ่ ม ผู้ ถื อ หุ้ นใหญ่ โ ดยถื อ หุ้ นใน
สัดส่วนรวมทังกลุม่ 18%

เงินกู้ยืมจากบุคคลทีเกียวข้ อง
นายพงศ์ศกั ดิO สวาทยานนท์ ให้ เงินกู้ยืมเพือใช้ เป็ น
เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นของบริ ษั ท ฯ โดยไม่ มี ก ารทํ า
สัญญาและไม่คิดดอกเบียกับบริ ษัทฯ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
31 ธ.ค. 56

เงินกู้ยืมจากบุคคลทีเกียวข้ อง
ยอดต้ นปี
18,690,957
เพิมขึนระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี
(18,690,957)
ยอดปลายปี
ดอกเบียจ่าย
ดอกเบียค้ างจ่าย

-
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ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
สินเชือดังกล่าวในฐานะทีเป็ นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน CNC ณ ขณะนัน แม้
ภายหลังนายประโยชน์ ฯ จะได้ ลาออกจากการเป็ นกรรมการและขายหุ้ น
ดังกล่าวแล้ ว แต่สถาบันการเงินยังไม่ได้ ดาํ เนินการปลดเงือนไขการคําประกัน
ของนายประโยชน์ฯ ออกแต่อย่างใด
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าว
มีความสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพือประโยชน์ ในการดําเนินธุรกิจของ CNC
เนืองจากมีความจําเป็ นทีจะต้ องปฏิบตั ติ ามเงือนไขในการขอรับการสนับสนุน
วงเงินสินเชือจากสถาบันการเงินเพือใช้ ในการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์
และใช้ ในการดําเนินธุรกิจ
CNC มีความจําเป็ นต้ องใช้ เงินทุนหมุนเวียนและเสริ มสภาพคล่องใน
การดําเนินธุรกิจของ CNC ซึงเงินกู้ยมื จากบุคคลทีเกียวข้ องช่วยเพิม
สภาพคล่อง และความคล่องตัวในการหมุนเวียนเงินทุนในกิจการมากกว่า
การพึงพาเงินทุนหมุนเวียนจากสถาบันการเงินเพียงแหล่งเดียว
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าว
เป็ นรายการทีเกิดขึนในอดีต มีความสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพือประโยชน์ใน
การดําเนินธุรกิจของ CNC ประกอบกับการให้ ก้ ูยืมเงินดังกล่าวไม่มีการคิด
ดอกเบีย จึงทําให้ กลุ่มบริษัทได้ ประโยชน์ในส่วนต้ นทุนทางการเงิน อย่างไรก็ดี
หากในอนาคตจะต้ องทํารายการดังกล่าวอีก ควรมีหลักฐานการกู้เงินทีชัดเจน
ทังนี CNC ได้ ดําเนินการจ่ายชําระคืนเงินกู้ยมื ดังกล่าวและไม่มียอดคง
ค้ างระหว่างกันตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2556

บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิตบิ ุคลทีอาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
31 ธ.ค. 56

นายอาคม อัครวัฒนวงศ์
- บิดาของภรรรยานายธีระชาติ มโน
ธรรมรักษา
- กรรมการ/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ
บริ ษัท ธนเสฎฐ์ ทาวเวอร์ จํากัด

ขายอสังหาริ มทรัพย์ในโครงการของ CNC
บริ ษัทย่อย CNC (สําเพ็ง 2 เฟส 1) ขายอาคาร
พาณิชย์ 4 ชัน แปลง 61 เนือที 30 ตร.วา จํานวน
1 หลัง ราคา 7.69 ล้ านบาท โดยได้ ชําระเงินจอง
ทํา สัญญาและผ่อนดาวน์ ให้ กับ CNC ครบแล้ ว
ปั จจุบนั อยู่ระหว่างรอโอนกรรมสิทธิO

เงินรับล่วงหน้ า
ยอดต้ นปี
เพิมขึนระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี
ยอดปลายปี

นางอัจฉศริยา ดวงพลอย
-น้ องสาวนายรังสรรค์ หวังไพฑูรย์
(ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ รับผิดชอบ
ดูแลฝ่ ายการตลาดและฝ่ ายขาย)

ขายอสังหาริ มทรัพย์ในโครงการของ CNC
CNC (สําเพ็ง 2 เฟส 1) ขายอาคารพาณิชย์ 4 ชัน
แปลงที 20 เนือที 30 ตร.วา จํานวน 1 หลัง ราคา
9.09 ล้ านบาท ปั จจุบันได้ ชําระเงินจอง ทําสัญญา
และผ่ อ นดาวน์ ครบแล้ ว อยู่ ร ะหว่ า งรอโอน

เงินรับล่วงหน้ า
ยอดต้ นปี
เพิมขึนระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี
ยอดปลายปี

1,500,000
1,500,000

700,000
785,000
1,450,000
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ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
รายการนีเป็ นรายการขายตามปกติของธุรกิจของบริษัทย่อย CNC มี
การกําหนดราคาขาย การทําสัญญาต่างๆ และกําหนดเงือนไขตามปกติที
บริ ษัทย่อย CNC เสนอให้ แก่ลกู ค้ าทัวไปของโครงการสําเพ็ง 2 เฟส 1 โดยไม่มี
เงือนไขหรื อข้ อเสนออืนพิเศษแต่อย่างใด
ยกเว้ นในเรื องของส่วนลดพิเศษ
(5%) แต่อย่างไรก็ดีสว่ นลดพิเศษดังกล่าวนันได้ รับอนุมตั จิ ากผู้มีอํานาจแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าว
เป็ นรายการขายอาคารพาณิชย์ของโครงการสําเพ็ง 2 เฟส 1 ทีเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์การกําหนดราคาและเงือนไขเหมือนกับการขายให้ ลกู ค้ าทัวไปทีมี
ความประสงค์จะซืออาคารพาณิชย์ของโครงการ แม้ จะได้ รับส่วนลดพิเศษแต่
ก็ได้ รับอนุมตั จิ ากผู้มีอํานาจแล้ ว และไม่ได้ มีการให้ เงือนไขพิเศษอืนแต่อย่าง
ใด โดยมีการปฏิบตั ติ ามขันตอนทัวไปของการขายทีทํากับลูกค้ าทัวไป จึงถือ
ว่าเป็ นการค้ าปกติทีมีกําไรจากการขายในระดับทีเหมาะสม อย่างไรก็ดี ใน
อนาคตสําหรับการให้ สว่ นลดพิเศษนัน ให้ พิจารณาและถือปฏิบตั เิ หมือนกับ
ลูกค้ ารายทัวไป แต่หากมีความจําเป็ นทีจะต้ องให้ เงือนไขพิเศษกับบุคคลที
เกียวข้ อง
ให้ นําเสนอขออนุมัตจิ ากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนทีจะ
ดําเนินการ ดังนัน รายการดังกล่าวจึงมีความจําเป็ นและสมเหตุสมผล เป็ น
ประโยชน์ตอ่ การดําเนินธุรกิจของ CNC
รายการนีเป็ นรายการขายตามปกติของธุรกิจของ CNC มีการกําหนด
ราคาขาย การทํ าสัญญาต่างๆ และกํ าหนดเงือนไขตามปกติที CNC เสนอ
ให้ แก่ลูกค้ าทัวไปของโครงการสําเพ็ง 2 เฟส 1 โดยไม่มีเงือนไขหรื อข้ อเสนอ
อืนพิเศษแต่อย่างใด
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิตบิ ุคลทีอาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
31 ธ.ค. 56

กรรมสิทธิOจากทาง CNC

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าว
เป็ นรายการขายอาคารพาณิชย์ของโครงการสําเพ็ง 2 เฟส 1 ทีเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์การกําหนดราคาและเงือนไขเหมือนกับการขายให้ ลกู ค้ าทัวไปทีมี
ความประสงค์จะซืออาคารพาณิชย์ของโครงการ และไม่ได้ มีการให้ เงือนไข
พิเศษแต่อย่างใด
โดยมีการปฏิบตั ติ ามขันตอนทัวไปของการขายทีทํากับ
ลูกค้ าทัวไป จึงถือว่าเป็ นการค้ าปกติทีมีกําไรจากการขายในระดับทีเหมาะสม
ดังนัน รายการดังกล่าวจึงมีความจําเป็ นและสมเหตุสมผล เป็ นประโยชน์ต่อ
การดําเนินธุรกิจของ CNC
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บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
รายการระหว่ างกันระหว่ างบริษัท เจ.เอส.พี.โกลเด้ นท์ แลนด์ จํากัด (“JGL”) กับบุคคลหรื อกิจการที'อาจมีความขัดแย้ งประจําปี 2556
บุคคล/นิตบิ ุคลทีอาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

บริษัท เจ.เอส.พี พร็อพเพอร์ ตี 3
แมเนจเมนท์ จํากัด (“JPM”)

ว่าจ้ างบริ หารจัดการโครงการ

- เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ถือหุ้น

ถึง การก่อสร้ าง การตลาด และการขายให้ กบั

ในสัดส่วนร้ อยละ BB.BB

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
31 ธ.ค. 56
43,166,321.99

JPM รับจ้ างบริ หารจัดการโครงการซึงครอบคลุม
โครงการสําเพ็ง เฟส ของ JGL ด้ วยอัตราร้ อย

ค่าบริ หารโครงการค้ างจ่าย
ยอดต้ นปี
เพิมขึนระหว่าง 33,320,694.37
ลดลงระหว่างปี
ยอดปลายปี 33,320,694.37

- ประกอบธุรกิจรับบริ หารจัดการ
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์เพือการให้ เช่า

ละ .ii จากมูลค่าโครงการ ซึงเป็ นราคาทีตํากว่า

บริษัท รุ่ งถาวรค้ าไม้ จํากัด
- กรรมการ/ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่
คือ ญาติสนิทนายยงศีล รุ่ งชีวา
(กลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่/ กรรมการ
บริ ษัท/ กรรมการบริ หาร/
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม)
- ประกอบกิจการประกอบกิจการ

ซือวัสดุก่อสร้ าง
4,012.50
บริ ษัท รุ่งถาวรค้ าไม้ จํากัด ขายไม้ แบบให้ แก่ JGL
เพือใช้ ในการก่อสร้ างโดย JGL มิได้ ทําการ
เปรี ยบเทียบราคาก่อนเข้ าทํารายการดังกล่าว
เจ้ าหนีการค้ า – กิจการทีเกียวข้ อง
อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ มีนโยบายจัดซือโดยจะจัดซือ ยอดปลายปี
วัสดุในราคาทีสอดคล้ องกับ Bill of Quantity
(BOQ)

ราคาตลาด

ขายไม้ แปรรู ปทุกชนิด

ส่วนที .! หน้ า 94

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
JGL ได้ ว่าจ้ าง JPM บริ หารโครงการซึงเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ และ
นโยบายในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
ทังนี รายการเกิดขึนภายหลังวันที !8 พฤษภาคม 556 และรายการทีจะ
เกิดขึนอีกในอนาคตจะไม่ถกู พิจารณาในฐานะรายการระหว่างกัน เนืองจาก ณ
วันดังกล่าว ได้ มีการปรับโครงสร้ างการถือหุ้นของกลุม่ บริ ษัทย่อยส่งผลให้ บริ ษัท
ฯ ถือหุ้นใน JGL และ JPM ในสัดส่วนร้ อยละ BB.BB
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผล และเป็ นไปเพือประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของ JGL
เนืองจากอัตราค่าบริ การนันตํากว่าราคาตลาด
JGL
มีความจําเป็ นต้ องใช้ ไม้ แบบในการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ใน
โครงการต่างๆ จึงได้ มีการซือไม้ แบบกับทาง บริ ษัท รุ่งถาวรค้ าไม้ จํากัด ซึงเป็ น
หนึงในผู้จดั จําหน่ายวัสดุก่อสร้ างของ JGL
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวไม่
สมเหตุสมผล และไม่เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ JGL
อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวเป็ นรายการทีเกิดขึนในอดีตสําหรับแนว
ทางการทํารายการในอนาคตคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า หากการ
เป็ นการเข้ าทํารายการทีราคาตลาด และสัญญาการให้ บริ การมีเงือนไขปกติ
ทัวไป JGLสามารถเข้ าทํารายการดังกล่าวได้ และรายงานรายการดังกล่าวให้

บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิตบิ ุคลทีอาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

บริษัท สยาม ดราก้ อน อินเตอร์ เท
รด จํากัด
- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นายวีระวิทย์
มโนธรรมรักษา (กลุม่ ผู้ถือหุ้น
ใหญ่/ กรรมการบริ ษัท/
กรรมการบริ หาร/ กรรมการผู้มี
อํานาจ ลงนาม/ บุตรชายนายทนง
ศักดิO มโนธรรมรักษา)
- ประกอบกิจการซือและจําหน่าย
วัสดุก่อสร้ างและเครืองใช้ ไฟฟ้า

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
31 ธ.ค. 56

30,087,803.15
ซือวัสดุก่อสร้ าง
บริ ษัท สยามดราก้ อน อินเตอร์ เทรด จํากัด ขาย
วัสดุก่อสร้ างให้ แก่ JGL เพือใช้ ในการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์ในโครงการ โดย JGL มิได้ ทําการ เจ้ าหนีการค้ า – กิจการทีเกียวข้ อง
เปรี ยบเทียบราคาก่อนเข้ าทํารายการดังกล่าว
ยอดปลายปี
-

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายไตรมาส
หากเป็ นการทํารายการใน
ลักษณะอืน JGL ต้ องเสนอให้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาถึงความ
สมเหตุสมผลของรายการก่อนจึงสามารถเข้ าทํารายการดังกล่าวได้
JGL มีความจําเป็ นต้ องใช้ สนิ ค้ าเกียวกับวัสดุก่อสร้ าง อุปกรณ์ปรับปรุง
บ้ าน ห้ องนําและสุขภัณฑ์ ในการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ในโครงการต่างๆ จึง
ได้ มีการซือวัสดุก่อสร้ างกับ บริ ษัท สยามดราก้ อน อินเตอร์ เทรด จํากัด ซึงเป็ น
หนึงในผู้จดั จําหน่ายวัสดุก่อสร้ างของ JGL
ณ วันที 5 ธันวาคม 556 บริ ษัท สยาม ดราก้ อน อินเตอร์ เทรด จํากัด ได้
แจ้ งจดทะเบียนเลิกบริ ษัทบริ ษัทกับกระทรวงพาณิชย์ ปั จจุบนั อยู่ระหว่างรอ
ชําระบัญชี ดังนันรายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึนอีกในอนาคต
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวไม่
สมเหตุสมผล และไม่เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ JGL
อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวเป็ นรายการทีเกิดขึนในอดีตสําหรับแนว
ทางการทํารายการในอนาคตคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า หากการ
เป็ นการเข้ าทํารายการทีราคาตลาด และสัญญาการให้ บริ การมีเงือนไขปกติ
ทัวไป JGL สามารถเข้ าทํารายการดังกล่าวได้ และรายงานรายการดังกล่าวให้
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายไตรมาส
หากเป็ นการทํารายการใน
ลักษณะอืน JGL ต้ องเสนอให้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาถึงความ
สมเหตุสมผลของรายการก่อนจึงสามารถเข้ าทํารายการดังกล่าวได้
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บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิตบิ ุคลทีอาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

บริษัท วินนิ'ง อินชัวร์ โบรกเกอร์
จํากัด
- กรรมการ/ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่
คือ นายพีระ นีรพิทกั ษ์ (กรรมการ
บริ ษัท/ กรรมการบริ หาร)
- ประกอบธุรกิจนายหน้ าขาย
ประกันวินาศภัย

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

ซือประกันวินาศภัยภัย
บริ ษัท วินนิง อินชัวร์ โบรกเกอร์ จํากัด ขายประกัน
อัคคีภยั ให้ แก่ JGL โดย JGL มิได้ ทําการ
เปรี ยบเทียบราคาก่อนเข้ าทํารายการดังกล่าว

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

31 ธ.ค. 56

194,694.89

JGL

มีความจําเป็ นต้ องใช้ กรมธรรม์ประกันอัคคีภยั เพือให้ ครอบคลุม

ความเสียงทีอาจเกิดขึน ซึงอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ ทังนี JGL มิได้
ใช้ นายหน้ าขายประกันวินาศภัยอืนใดนอกเหนือจาก บริ ษัท วินนิง อินชัวร์ โบ
รกเกอร์ จํากัด
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ค่าเบียประกันจ่ายล่วงหน้ า
ยอดต้ นปี
เพิมขึนระหว่างปี 225,598.80
ลดลงระหว่างปี (194,694.89)
ยอดปลายปี
30,903.91
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คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวไม่
สมเหตุสมผล และไม่เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ JGL
อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวเป็ นรายการทีเกิดขึนในอดีต JGL ควรขอใบ
เสนอราคาจากนายหน้ าขายประกันวินาศภัยรายอืนเพือเปรี ยบเทียบราคา และ
เงือนไขการค้ าอืน
สําหรับแนวทางการทํารายการในอนาคตคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่า หากการเป็ นการเข้ าทํารายการทีราคาตลาด และ
สัญญาการให้ บริการมีเงือนไขปกติทวไป
ั
JGL สามารถเข้ าทํารายการดังกล่าว
ได้ และรายงานรายการดังกล่าวให้ คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายไตร
มาส หากเป็ นการทํารายการในลักษณะอืน JGL ต้ องเสนอให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของรายการก่อนจึงสามารถเข้ าทํา
รายการดังกล่าวได้

บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิตบิ ุคลทีอาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ
บริษัท ดิ อินฟิ นิท คอนสตรัคชั'น
จํากัด
- กรรมการ/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ
นายประโยชน์ สุขศรี การ ซึงเคย
เป็ นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัท
ย่อยก่อนปรับโครงสร้ างการถือหุ้น
ณ วันที !8 พฤษภาคม 556
- ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้ าง
นายทนงศักดิK มโนธรรมรักษา
- ผู้ถือหุ้นใหญ่
- กรรมการบริ ษัท
- กรรมการบริ หาร
- กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ
ว่าจ้ างผู้รับเหมาก่อสร้ าง
JGL ว่าจ้ าง บริ ษัท ดิ อินฟิ นิท คอนสตรัคชัน
จํากัด เป็ นผู้รับเหมาหลักในการก่อสร้ างโครงการ
สําเพ็ง เฟส โดยมีการเปรี ยบเทียบใบเสนอ
ราคากับ Bill of Quantity (BOQ) ซึงทาง JGL
จัดทําขึนก่อนการว่าจ้ าง

เงินกู้ยืมจากกรรมการ
นายทนงศักดิO มโนธรรมรักษา ได้ ให้ เงินกู้ยมื เพือใช้
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและเสริ มสภาพคล่องในการ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยไม่มีการทําสัญญาและ
ไม่คดิ ดอกเบียกับทางบริษัทฯ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
31 ธ.ค. 56
600,000.00

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
JGL ว่าจ้ าง บริ ษัท ดิ อินฟิ นิท คอนสตรัคชัน จํากัด เป็ นหนึงในผู้รับเหมา
หลักรับผิดชอบการก่อสร้ างฐานราก และโครงสร้ างอาคารในโครงการ
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

เจ้ าหนีการค้ า – กิจการทีเกียวข้ อง
ยอดปลายปี
-

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพือประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของ JGL

เงินกู้ยืมจากกรรมการ
ยอดต้ นปี
5,914,685.23
เพิมขึนระหว่างปี 58,944,282.52
ลดลงระหว่างปี (64,858,967.75)
ยอดปลายปี
-

JGL มีความจําเป็ นต้ องใช้ เงินทุนหมุนเวียนและเสริ มสภาพคล่องในการ
ดําเนิ น ธุรกิ จของบริ ษัท ซึงเงิ นกู้ ยืม จากกรรมการช่ว ยเพิ มสภาพคล่อง และ
ความคล่ อ งตัวในการหมุ นเวียนเงิ น ทุน ในกิ จ การมากกว่ า การพึ งพาเงิ นทุ น
หมุนเวียนจากสถาบันการเงินเพียงแหล่งเดียว
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็ น
รายการที เกิดขึนในอดีต มีความสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพือประโยชน์ ในการ
ดําเนินธุรกิจของ JGL ประกอบกับการให้ ก้ ูยืมเงินดังกล่าวไม่มีการคิดดอกเบี ย
จึงทําให้ กลุม่ บริ ษัทได้ ประโยชน์ ในส่ว นต้ นทุนทางการเงิน อย่างไรก็ดี หากใน
อนาคตจะต้ องทํารายการดังกล่าวอีก ควรมีหลักฐานการกู้เงินทีชัดเจน
ทังนี JGL ได้ จ่ายชําระคืนเงินกู้ยมื ดังกล่าวและไม่มียอดคงค้ างระหว่างกัน
ตังแต่วนั ที 13 พฤษภาคม 2556

ดอกเบียจ่าย
ดอกเบียค้ างจ่าย

-

เงินให้ ก้ ูยมื แก่กรรมการ
เงินให้ ก้ ูยมื แก่กรรมการ
O
นายทนงศัก ดิ มโนธรรมรั ก ษา ได้ ก้ ู ยื ม เงิ น จาก ยอดต้ นปี
-
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คุณทนงศักดิO มโนธรรมรั กษา มีความจําเป็ นต้ องใช้ เงินทุน จึงได้ ก้ ูยืม เงิน
จาก JGL ไปเพือวัตถุประสงค์สว่ นบุคคล
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิตบิ ุคลทีอาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
31 ธ.ค. 56

บริ ษัทฯ เพือวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล โดยไม่มีการ เพิมขึนระหว่างปี 200,000
ทําสัญญาและไม่คดิ ดอกเบียให้ กบั บริ ษัทฯ
ลดลงระหว่างปี (200,000)
ยอดปลายปี
ดอกเบียรับ
ดอกเบียค้ างรับ

-

มีการคําประกันเงินกู้กบั สถาบันการเงินตามสัญญา
คําประกันหนีสินของ JGL ในนามส่วนบุคคล
JGL มีวงเงินสินเชือกับเจ้ าหนีสถาบันการเงินเพือ สิ น เชื อ 1 สั ญ ญา มี ว งเงิ น คํ าประกั น เท่ า กั บ
ใช้ ในการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์สําเพ็ง 2 1,233.36 ล้ านบาท
เฟส 2 โดยมี ห ลั ก ประกั น คื อ ที ดิ น พร้ อม
สิงปลูกสร้ างในอนาคต ซึงทรัพย์สินดังกล่าวเป็ น
กรรมสิ ท ธิO ข อง JGL และนางสาวเกษณี
สารประสิทธิO รวมทังมี ก ารคําประกันส่ว นบุคคล
โดยมีนายทนงศักดิO มโนธรรมรักษา นางสาวเกษณี
สารประสิทธิO นายยงศีล รุ่งชีวา และนายประโยชน์
สุข ศรี ก าร คํ าประกัน ร่ ว มกัน ซึ งการคํ าประกั น
ดั ง กล่ า วเป็ นไปตามเงื อนไขที สถาบั น การเงิ น
เรี ยกร้ อง
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ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็ น
รายการทีเกิดขึนในอดีต ไม่ มีหลักฐานการกู้เงินและไม่ คิดดอกเบีย รายการ
ดังกล่าวจึงมีความไม่สมเหตุสมผลและไม่เป็ นประโยชน์แก่บริ ษัทฯ อย่างไรก็ดี
JGL ต้ องหลีกเลียงและไม่ให้ เกิดรายการลักษณะนีขึนอีกในอนาคต
ทังนี นายทนงศักดิO มโนธรรมรักษา ได้ จ่ายชําระคืนเงินกู้ยมื ดังกล่าวแล้ ว
และไม่มียอดคงค้ างระหว่างกัน ตังแต่วนั ที 19 กันยายน 2556
เป็ นการคํ าประกั น วงเงิ น สิ น เชื อกั บ เจ้ าหนี สถาบั น การเงิ น ที ให้ การ
สนับสนุนวงเงินสินเชือเพือใช้ ในการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรั พย์และใช้ ใน
การดําเนินธุรกิจของ JGL นอกเหนือจากหลักประกันอืนซึงเป็ นไปตามเงือนไข
ของเจ้ าหนีสถาบันการเงิน
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุส มผลและเป็ นไปเพื อประโยชน์ ใ นการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของ JGL
เนืองจากมี ความจําเป็ นทีจะต้ องปฏิบัติตามเงือนไขในการขอรั บการสนับ สนุน
วงเงินสินเชือจากสถาบันการเงินเพือใช้ ในการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรั พย์
และใช้ ในการดําเนินธุรกิจ

บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิตบิ ุคลทีอาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ
นางสาวเกษณี สารประสิทธิK
- ภรรยาของกรรมการผู้จดั การ

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
31 ธ.ค. 56

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

คําประกันหนีสินของ JGL ในนามส่วนบุคคล
มีการคําประกันเงินกู้กบั สถาบันการเงินตามสัญญา
JGL มีวงเงินสินเชือกับเจ้ าหนีสถาบันการเงินเพือ สิน เชื อ 1 สัญญา มี ว งเงิ น คํ าประกัน เท่ า กับ
ใช้ ในการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์สําเพ็ง 2 1,233.36 ล้ านบาท
เฟส 2 โดยมี ห ลั ก ประกั น คื อ ที ดิ น พร้ อม
สิงปลูกสร้ างในอนาคต ซึงทรัพย์สินดังกล่าวเป็ น
กรรมสิ ท ธิO ข อง
JGL และนางสาวเกษณี
O
สารประสิทธิ รวมทังมีการคําประกันส่วนบุคคล
โดยมีนายทนงศักดิO มโนธรรมรักษา นางสาวเกษณี
สารประสิทธิO นายยงศีล รุ่งชีวา และนายประโยชน์
สุข ศรี ก าร คํ าประกัน ร่ ว มกัน ซึ งการคํ าประกั น
ดั ง กล่ า วเป็ นไปตามเงื อนไขที สถาบั น การเงิ น
เรี ยกร้ อง

เป็ นการคํ าประกั น วงเงิ น สิ น เชื อกั บ เจ้ าหนี สถาบั น การเงิ น ที ให้ การ
สนับสนุนวงเงินสินเชือเพือใช้ ในการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรั พย์และใช้ ใน
การดําเนินธุรกิจของ JGL นอกเหนือจากหลักประกันอืนซึงเป็ นไปตามเงือนไข
ของเจ้ าหนีสถาบันการเงิน โดยนางสาวเกษณีฯ คําประกันในฐานะทีเป็ นเจ้ าของ
กรรมสิทธิOร่วมในทรัพย์สนิ ทีใช้ เป็ นหลักประกันกับสถาบันการเงินดังกล่าว
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพือประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของ JGL
เนืองจากมีความจําเป็ นทีจะต้ องปฏิบตั ิตามเงือนไขในการขอรับการสนับสนุน
วงเงินสินเชือจากสถาบันการเงินเพือใช้ ในการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์
และใช้ ในการดําเนินธุรกิจ

ซือทีดินจากนางสาวเกษณี สารประสิทธิO
นางสาวเกษณี สาระประสิทธิO ขายทีดินให้ บริ ษัทฯ
เพือเป็ นทีดินทีใช้ พฒ
ั นาโครงการต่างๆดังนี
โครงการสําเพ็ง เฟส Q
1. โฉนดเลขที 855!8 พืนที 5.!8 ตร.ว. ขายวันที
i มิถนุ ายน 556 มูลค่า i.Q6 ล้ านบาท
2. โฉนดเลขที 86QL8 พืนที i.85 ตร.ว. ขายวันที
i มิถนุ ายน 556 มูลค่า i.8! ล้ านบาท
3. โฉนดเลขที 86Q6A พืนที A8.i6 ตร.ว. ขาย

โครงการสําเพ็ง เฟส Q และ โครงการทิวลิป แสควร์
สืบเนืองจากเหตุผลทางกฎหมายทีเกียวข้ อง JGL ได้ ดําเนินการให้
นางสาวเกษณี สาระประสิทธิO ถือกรรมสิทธิOในทีดิน ก่อนทีจะขายต่อให้ บริษัทฯ
เพือพัฒนาโครงการโครงการสําเพ็ง เฟส Q และ โครงการทิวลิป แสควร์ ต่อไป
ทังนีราคาที JGL ซือทีดินจาก นางสาวเกษณี สาระประสิทธิO เป็ นราคา
ต้ นทุนบวกค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องในการโอนกรรมสิทธิOทีดินกับทางราชการและ
เป็ นราคาทีสูงกว่าราคาทีดินในบริ เวณใกล้ เคียงทีซือจากบุคคลภายนอก
อย่างไรก็ดี รายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึนอีกในอนาคตเนืองจาก ณ วันที
86 มกราคม 55L บริ ษัทฯ ได้ ประกาศใช้ ค่มู ือปฏิบตั งิ านเรื องการจัดซือทีดิน ซึง

10,660,000.00

ส่วนที .! หน้ า 99

บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิตบิ ุคลทีอาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
31 ธ.ค. 56

วันที i มิถนุ ายน 556 มูลค่า Q.8! ล้ านบาท
4. โฉนดเลขที 8Ai6A พืนที 6A.! ตร.ว. ขาย
วันที i มิถนุ ายน 556 มูลค่า 8.Bi ล้ านบาท
5. โฉนดเลขที 6A65 พืนที !B.! ตร.ว. ขาย
วันที i มิถนุ ายน 556 มูลค่า .i8 ล้ านบาท
6. โฉนดเลขที 855!6 พืนที 88.5 ตร.ว. ขาย
วันที i มิถนุ ายน 556 มูลค่า i.5B ล้ านบาท
โครงการทิวลิป แสควร์
1. โฉนดเลขที !QA8 พืนที Qi. A ตร.ว. ขายวันที
1 มิถนุ ายน 556 มูลค่า i.6i ล้ านบาท
2. โฉนดเลขที LiLBA พืนที ! ตร.ว. ขายวันที 1
มิถนุ ายน 556 มูลค่า i.i5 ล้ านบาท
3. โฉนดเลขที QLAQi พืนที 8 .A6 ตร.ว. ขาย
วันที 8 มิถนุ ายน 556 มูลค่า i.Ai ล้ านบาท

นายธีระชาติ มโนธรรมรักษา
- เป็ นกลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่/ รอง
กรรมการผู้จดั การ/ บุตรชายนาย
ทนงศักดิO มโนธรรมรักษา

ซือทีดินจากนายธีระชาติ มโนธรรมรักษา
นายธีระชาติ มโนธรรมรักษา ขายทีดินให้ JGL
เพือเป็ นทีดินทีใช้ พฒ
ั นาโครงการต่างๆดังนี
โครงการสําเพ็ง เฟส 3
โฉนดเลขที 8!A5B พืนที 5 ตร.ว. ขายวันที 5
มิถนุ ายน 556 มูลค่า i.Li ล้ านบาท

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ระบุขนตอนการอนุ
ั
มตั ิ รวมถึงการมอบหมายให้ บคุ คลใดเป็ นคู่สญ
ั ญาในสัญญา
จะซือจะขายอย่างชัดเจน
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

700,000.00

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว ไม่
สมเหตุสมผลและไม่เป็ นประโยชน์สงู สุดกับ JGL สําหรับราคาซือทีดิน เนืองจาก
เป็ นรายการซือทีดินจากบุคคลทีเกียวข้ องในราคาทีสูงกว่าราคาทีซือจาก
บุคคลภายนอก อย่างไรก็ดี รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลในเชิงธุรกิจ
เนืองจากบริ ษัทฯ จําเป็ นต้ องใช้ ทีดินดังกล่าวในการพัฒนาโครงการ ซึง JGL
ควรหลีกเลียงและไม่ควรให้ เกิดรายการลักษณะนีขึนอีก
สําหรับแนวทางการทํารายการในอนาคตคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่า หากการเป็ นการเข้ าทํารายการซือขายทีดินทีราคาตลาด และ
สัญญาซือขายมีเงือนไขปกติทวไป
ั JGL สามารถเข้ าทํารายการดังกล่าวได้ และ
รายงานรายการดังกล่าวให้ คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายไตรมาส หาก
เป็ นการทํารายการซือขายทีดินในลักษณะอืน JGL ต้ องเสนอให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของรายการก่อนจึงสามารถเข้ าทํา
รายการดังกล่าวได้
สืบเนืองจากเหตุผลทางธุรกิจ และเหตุผลทางกฎหมายทีเกียวข้ อง JGL ได้
ดําเนินการให้ นายธีระชาติ มโนธรรมรักษา ถือกรรมสิทธิOในทีดินในขันตอนการ
รวบรวมทีดินก่อนทีจะขายให้ JGL เพือพัฒนาโครงการต่อไป
ทังนีราคาที JGL ซือทีดินจาก นายธีระชาติ มโนธรรมรักษา เป็ นราคา
ต้ นทุนบวกค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องในการโอนกรรมสิทธิOทีดินกับทางราชการและ
เป็ นราคาทีตํากว่าราคาทีดินในบริ เวณใกล้ เคียงทีซือจากบุคคลภายนอก

ส่วนที .! หน้ า 100

บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิตบิ ุคลทีอาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
31 ธ.ค. 56

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

ได้ รับชําระคืนเงินค่ามัดจําทีดิน

80,000,000.00

เมือวันที A มิถนุ ายน 556 JGL ได้ รับชําระคืน

เมือวันที 86 พฤษภาคม 556 ส่งผลให้ โครงการที JGL จะพัฒนาไม่สามารถ

เงินค่ามัดจําทีดินจากนายธีรชาติ มโนธรรมรักษา

เป็ นไปได้ และไม่ค้ มุ ค่ากับการลงทุน JGL จึงมีหนังสือขอยกเลิกสัญญาจะซือจะ

ซึง JGL จ่ายค่ามัดจําทีดินตามสัญญาจะซือจะ

ขายทีดินดังกล่าว

ขายโฉนดทีดินเลขที LBiAA พืนที ! ไร่ A!.5 ตร.ว.

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผล และเป็ นไปเพือประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของ JGL

มูลค่า 8 i,iii,iii บาท ณ วันที 8! พฤศจิกายน
555
นายยงศีล รุ่ งชีวา
- กรรมการบริ ษัท

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว มี
ความสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพือประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของ
JGL
อย่างไรก็ดี
JGL
ต้ องปฏิบตั ิตามคูม่ ือปฏิบตั ิงานเรื องการจัดซือทีดินซึง
ประกาศใช้ ณ วันที 86 มกราคม 55L อย่างเคร่ งครัด
สําหรับแนวทางการทํารายการในอนาคตคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่า หากการเป็ นการเข้ าทํารายการซือขายทีดินทีราคาตลาด และ
สัญญาซือขายมีเงือนไขปกติทวไป
ั JGL สามารถเข้ าทํารายการดังกล่าวได้ และ
รายงานรายการดังกล่าวให้ คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายไตรมาส หาก
เป็ นการทํารายการซือขายทีดินในลักษณะอืน JGL ต้ องเสนอให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของรายการก่อนจึงสามารถเข้ าทํา
รายการดังกล่าวได้
สืบเนืองจากการประกาศใช้ ผงั เมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับ พ.ศ. 556

คําประกันหนีสินของ JGL ในนามส่วนบุคคล
มีการคําประกันเงินกู้กบั สถาบันการเงินตามสัญญา
เป็ นการคํ าประกั น วงเงิ น สิ น เชื อกั บ เจ้ าหนี สถาบั น การเงิ น ที ให้ การ
JGL มีวงเงินสินเชือกับเจ้ าหนีสถาบันการเงินเพือ สิ น เชื อ 1 สั ญ ญา มี ว งเงิ น คํ าป ระกั น เท่ า กั บ สนับสนุนวงเงินสินเชือเพือใช้ ในการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรั พย์และใช้ ใน

ส่วนที .! หน้ า 101

บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิตบิ ุคลทีอาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ
- กรรมการบริ หาร
- กรรมการผู้มอี ํานาจลงนาม

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

ใช้ ในการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์สําเพ็ง 2
เฟส 2 โดยมีหลักประกัน คือ ที ดินพร้ อ มสิงปลูก
สร้ างในอนาคต ซึงทรัพย์สนิ ดังกล่าวเป็ นกรรมสิทธิO
ของ JGL และนางสาวเกษณี สารประสิทธิO รวมทัง
มี ก ารคํ าประกั น ส่ว นบุ คคลโดยมี น ายทนงศัก ดิO
มโนธรรมรั ก ษา นางสาวเกษณี สารประสิ ท ธิO
นายยงศีล รุ่งชีวา และนายประโยชน์ สุขศรี การ คํา
ประกันร่ ว มกัน ซึงการคําประกันดังกล่าวเป็ นไป
ตามเงือนไขทีสถาบันการเงินเรี ยกร้ อง
นายพงศ์ ศักดิK สวาทยานนท์
เงินกู้ยืมจากบุคคลทีเกียวข้ อง
- ผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 12% และเป็ น นายพงศ์ศกั ดิO สวาทยานนท์ ให้ เงินกู้ยืมเพือใช้ เป็ น
กลุ่ ม ผู้ ถื อ หุ้ นใหญ่ โ ดยถื อ หุ้ นใน เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นของบริ ษั ท ฯ โดยไม่ มี ก ารทํ า
สัดส่วนรวมทังกลุม่ 18%
สัญญาและไม่คิดดอกเบียกับบริ ษัทฯ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
31 ธ.ค. 56
1,233.36 ล้ านบาท

เงินกู้ยืมจากบุคคลทีเกียวข้ อง
ยอดต้ นปี
10,282,259.89
เพิมขึนระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี (10,282,259.89)
ยอดปลายปี
-

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
การดําเนินธุรกิจของ JGL นอกเหนือจากหลักประกันอืนซึงเป็ นไปตามเงือนไข
ของเจ้ าหนีสถาบันการเงิน
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุส มผลและเป็ นไปเพื อประโยชน์ ใ นการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของ JGL
เนืองจากมี ความจําเป็ นทีจะต้ องปฏิบัติตามเงือนไขในการขอรั บการสนับ สนุน
วงเงินสินเชือจากสถาบันการเงินเพือใช้ ในการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรั พย์
และใช้ ในการดําเนินธุรกิจ

JGL มีความจําเป็ นต้ องใช้ เงินทุนหมุนเวียนและเสริ มสภาพคล่องในการ
ดําเนินธุรกิจของ JGL ซึงเงินกู้ยมื จากกรรมการช่วยเพิมสภาพคล่อง และความ
คล่องตัวในการหมุนเวียนเงินทุนในกิจการมากกว่าการพึงพาเงินทุนหมุนเวียน
จากสถาบันการเงินเพียงแหล่งเดียว
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็ น
รายการที เกิดขึนในอดีต มีความสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพือประโยชน์ ในการ
ดอกเบียจ่าย
ดําเนินธุรกิจของบริ ษัท ประกอบกับการให้ ก้ ูยืมเงินดังกล่าวไม่มีการคิดดอกเบีย
ดอกเบียค้ างจ่าย
จึงทําให้ กลุม่ บริ ษัทได้ ประโยชน์ ในส่ว นต้ นทุนทางการเงิน อย่างไรก็ดี หากใน
อนาคตจะต้ องทํารายการดังกล่าวอีก ควรมีหลักฐานการกู้เงินทีชัดเจน
ทังนี JGL ได้ ดําเนินการจ่ายชําระคืนเงินกู้ยมื ดังกล่าวและไม่มียอดคงค้ าง
ระหว่างกันตังแต่วนั ที 7 มกราคม 2556
นายประโยชน์ สุขศรีการ
มีการคําประกันเงินกู้กบั สถาบันการเงินตามสัญญา
เป็ นการคํ าประกั น วงเงิ น สิ น เชื อกั บ เจ้ าหนี สถาบั น การเงิ น ที ให้ การ
คําประกันหนีสินของ JGL ในนามส่วนบุคคล
- อดี ต ผู้ ถื อ หุ้ นและกรรมการในบ. JGL มีวงเงินสินเชือกับเจ้ าหนีสถาบันการเงินเพือ สิ น เชื อ 1 สั ญ ญา มี ว งเงิ น คํ าประกั น เท่ า กั บ สนับสนุนวงเงินสินเชือเพือใช้ ในการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรั พย์และใช้ ใน
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บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิตบิ ุคลทีอาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ
ย่อย JGL ,CNC และ SPZ โดยได้
มีการขายหุ้นในบ.ย่อยทัง 3 แห่ง
ใ ห้ กั บ ก ลุ่ ม น า ย ท น ง ศั ก ดิO
มโนธรรมรั กษา พร้ อมลาออกจาก
การเป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อยทัง
3 แห่งแล้ วเมือ พฤษภาคม 2556

นางทัศนีย์ นฤนาทดํารงค์
- มารดาของภรรยานายพงศ์ ศัก ดิ@
สวาทยานนท์ (กลุ่ม ผู้ถื อ หุ้ น ราย
ใหญ่)
- มารดาของน างสาวมนุ ช นา ถ
นฤนาทดํ า รงค์ (ผู้ถื อ หุ้น สัด ส่ ว น
3%)

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
31 ธ.ค. 56

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ใช้ ในการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์สําเพ็ง 2 1,233.36 ล้ านบาท
เฟส 2 โดยมี ห ลั ก ประกั น คื อ ที ดิ น พร้ อม
สิงปลูกสร้ างในอนาคต ซึงทรั พย์ สินดังกล่าวเป็ น
กรรมสิ ท ธิO ข อง
JGL และนางสาวเกษณี
สารประสิทธิO รวมทังมี ก ารคําประกันส่ว นบุคคล
โดยมี นายทนงศักดิO มโนธรรมรั กษา นางสาว
เกษณี สารประสิทธิO นายยงศีล รุ่ งชีวา และนาย
ประโยชน์ สุขศรี การ คําประกันร่ วมกัน ซึงการคํา
ประกั น ดั ง กล่ า วเป็ นไปตามเงื อนไขที สถาบั น
การเงินเรี ยกร้ อง

การดําเนินธุรกิจของ JGL นอกเหนือจากหลักประกันอืนซึงเป็ นไปตามเงือนไข
ของเจ้ าหนีสถาบันการเงิน โดยนายประโยชน์ ฯ คําประกันวงเงินสินเชือดังกล่าว
ในฐานะที เป็ นกรรมการและผู้ถือ หุ้นใน JGL ณ ขณะนัน แม้ ภายหลังนาย
ประโยชน์ ฯ จะได้ ล าออกจากการเป็ นกรรมการและขายหุ้น ดังกล่าวแล้ ว แต่
สถาบั น การ เงิ น ยั ง ไม่ ไ ด้ ดํ า เนิ น การปลดเงื อนไขการคํ าประกั น ของ
นายประโยชน์ฯ ออกแต่อย่างใด
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพือประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของ
JGL
เนืองจากมีความจําเป็ นทีจะต้ องปฏิบตั ิตามเงือนไขในการขอรับการสนับสนุน
วงเงินสินเชือจากสถาบันการเงินเพือใช้ ในการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์
และใช้ ในการดําเนินธุรกิจ

ขายอสังหาริ มทรัพย์ในโครงการของ JGL
บริ ษัทย่อย JGL (สําเพ็ง 2 เฟส 2) ขายอาคาร
พาณิชย์ 4 ชัน แปลงที 31 ราคา 8.94 ล้ านบาท
โดยได้ ชํ า ระเงิ น จอง ทํ า สัญ ญาและผ่ อ นดาวน์
ให้ กับ บริ ษั ท ย่อ ย JGL ครบแล้ ว ปั จ จุบัน อยู่
ระหว่างรอโอนกรรมสิทธิO

รายการนีเป็ นรายการขายตามปกติของธุรกิจของ JGL ตังแต่ปี 2555
โดยมีการกําหนดราคาขาย การทําสัญญาต่างๆ และกําหนดเงือนไขตามปกติที
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย JGL เสนอให้ แก่ลกู ค้ าทัวไปของโครงการสําเพ็ง 2 เฟส 2
และไม่มีเงือนไขหรื อข้ อเสนอพิเศษแต่อย่างใด ยกเว้ นในเรื องของส่วนลดพิเศษ
ซึงลูกค้ ารายนีได้ รับส่วนลดพิเศษ
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าว
เป็ นรายการขายอาคารพาณิชย์ของโครงการสําเพ็ง 2 เฟส 2 ทีเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์การกําหนดราคาและเงือนไขเหมือนกับการขายให้ ลกู ค้ าทัวไปทีมี
ความประสงค์จะซืออาคารพาณิชย์ของโครงการ ไม่ได้ มีการเสนอเงือนไขพิเศษ
แต่อย่างใด และมีการปฏิบตั ติ ามขันตอนทัวไปของการขายทีทํากับลูกค้ าทัวไป

เงินรับล่วงหน้ า
ยอดต้ นปี
เพิมขึนระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี
ยอดปลายงวด

1,700,000
1,700,000
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บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิตบิ ุคลทีอาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

นางพัชรินทร์ พิพิธารมย์
- ภรรยานายยงศีล รุ่ งชีวา ซึงเป็ น
กรรมการบริ ษัท กรรมการบริ หาร
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม และผู้
ถือหุ้น

ขายอสังหาริ มทรัพย์ในโครงการของ JGL
บริ ษัทย่อย JGL (สําเพ็ง 2 เฟส 2) ขายอาคาร
พาณิ ชย์ 4 ชัน แปลงที 12 เนือที 30 ตร.วา ใน
ราคาตามสัญญา 8.79 ลบ. ทีผ่านมาได้ มีการ
ชําระเงิ นจอง ทํ าสัญญา และผ่อนดาวน์ บางส่ว น
ให้ กบั บริ ษัทย่อย JGL หลังจากนันได้ ดําเนินการ
โอนขายเปลียนสัญญาให้ กบั บุคคลอืนแล้ ว

นางวรรณี นีรพิทกั ษ์
- ภรรยานายพีระ นีรพิทกั ษ์

จ่ายเงินค่านายหน้ าจากการขาย

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
31 ธ.ค. 56

รายได้ คา่ เปลียนสัญญา 20,000
เงินรับล่วงหน้ า
ยอดต้ นปี
700,000
เพิมขึนระหว่างปี
1,000,000
ลดลงระหว่างปี
(1,700,000)
ยอดปลายงวด
-

75,000.00

นางวรรณี นีรพิทกั ษ์ ได้ รับเงินค่านายหน้ าจากการ
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ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
จึงถือว่าเป็ นการค้ าปกติทีมีกําไรจากการขายในระดับทีเหมาะสม อย่างไรก็ดี ใน
อนาคตสําหรับการให้ สว่ นลดพิเศษนัน ให้ พิจารณาและถือปฏิบตั เิ หมือนกับ
ลูกค้ ารายทัวไป แต่หากมีความจําเป็ นทีจะต้ องให้ เงือนไขพิเศษกับบุคคลที
เกียวข้ อง ให้ นําเสนอขออนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนทีจะดําเนินการ
ดังนัน รายการดังกล่าวจึงมีความจําเป็ นและสมเหตุสมผล เป็ นประโยชน์ต่อการ
ดําเนินธุรกิจของ JGL
รายการนีเป็ นรายการขายตามปกติของธุรกิจของ JGL มีการกําหนด
ราคาขาย การทําสัญญาต่างๆ และกําหนดเงือนไขตามปกติที JGL เสนอให้ แก่
ลูกค้ าทัวไปของโครงการสําเพ็ง 2 เฟส 2 และไม่มีสว่ นลด เงือนไขหรื อข้ อเสนอ
พิเศษแต่อย่างใด สําหรับการเปลียนสัญญาให้ กบั ผู้ซือรายอืน ได้ มีการชําระเงิน
20,000 บาท ซึงเป็ นไปตามเงือนไขในสัญญาจะซือจะขาย โดยไม่มีเงือนไขหรื อ
ข้ อเสนอพิเศษแต่อย่างใด
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จารณาและมี ความเห็ น ว่า รายการดังกล่า วเป็ น
รายการขายอาคารพาณิ ช ย์ ข องโครงการสํา เพ็ง 2 เฟส 2 ที เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ การกํ าหนดราคาและเงือนไขเหมื อนกับ การขายให้ ลูกค้ าทัวไปทีมี
ความประสงค์จะซืออาคารพาณิชย์ของโครงการ ไม่ได้ มีการเสนอเงือนไขพิเศษ
แต่อย่างใด และมีการปฏิบัติตามขันตอนทัวไปของการขายทีทํากับลูกค้ าทัวไป
จึ ง ถื อ ว่ า เป็ นการค้ า ปกติ ที มี กํ า ไรจากการขายในระดับ ที เหมาะสม ดัง นัน
รายการดังกล่าวจึงมีความจําเป็ นและสมเหตุสมผล เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนิน
ธุรกิจของ JGL
JGL มีนโยบายแต่งตังนายหน้ าเพือสนับสนุนการขายอาคารพาณิชย์ใน
โครงการโดยมีขนตอนในการขออนุ
ั
มตั ิ รวมถึงอัตราค่านายหน้ าทีชัดเจน ซึงโย

บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิตบิ ุคลทีอาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ
(กรรมการ/ กรรมการบริ หาร)

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
31 ธ.ค. 56

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
บายดังกล่าวเป็ นไปเพือสนับสนุนการขายของโครงการ ในช่วงเปิ ดตัวโครงการ
ระยะแรก
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

ขายอาคารพาณิชย์ จํานวน ! ห้ อง ได้ แก่ห้อง 8!6,
146, 147 สําหรับโครงการสําเพ็ง เฟส โดยเงิน
ค่านายหน้ าที นางวรรณี นีรพิทกั ษ์ ได้ รับเป็ นอัตรา
เดียวกัน กับ ที บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยจ่า ยให้ กั บ
นายหน้ ารายอืนซึงเป็ นบุคคลภายนอก

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมี ความเห็นว่ารายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผล และเป็ นไปเพือประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของ JGL
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บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
รายการระหว่ างกันระหว่ างบริษัท สําเพ็ง 2 พลาซ่ า จํากัด (“SPZ”) กับบุคคลหรื อกิจการที'อาจมีความขัดแย้ งประจําปี 2556
บุคคล/นิตบิ ุคลทีอาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
31 ธ.ค. 56

บริษัท เจ.เอส.พี พร็อพเพอร์ ตี 3 ว่าจ้ างบริ หารจัดการโครงการ
2,056,120.40
แมเนจเมนท์ จํากัด (“JPM”)
JPM รับจ้ างบริหารจัดการโครงการซึงครอบคลุม
- เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ถือหุ้น ถึง การก่อสร้ าง การตลาด และการขายให้ กบั
โครงการสําเพ็ง เฟส ! ของ SPZ ด้ วยอัตราร้ อย ค่าบริหารโครงการค้ างจ่าย
ในสัดส่วนร้ อยละ BB.BB
ละ .ii จากมูลค่าโครงการ ซึงเป็ นราคาทีตํากว่า ยอดต้ นปี
- ประกอบธุรกิจรับบริ หารจัดการ
เพิมขึนระหว่าง 2,056,120.40
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และลงทุนใน ราคาตลาด
ลดลงระหว่างปี
อสังหาริ มทรัพย์เพือการให้ เช่า
ยอดปลายปี 2,056,120.40

บริษัท สยาม ดราก้ อน อินเตอร์ เท
รด จํากัด
- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นายวีระวิทย์
มโนธรรมรักษา (กลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่/
กรรมการบริ ษัท/ กรรมการบริ หาร/
กรรมการผู้มีอํานาจ ลงนาม/
บุตรชายนายทนงศักดิO มโนธรรม
รักษา)
- ประกอบกิจการซือและจําหน่าย
วัสดุก่อสร้ างและเครืองใช้ ไฟฟ้า

ซือวัสดุก่อสร้ าง
176,700.00
บริ ษัท สยามดราก้ อน อินเตอร์ เทรด จํากัด ขาย
วัสดุก่อสร้ างให้ แก่ SPZ เพือใช้ ในการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์ในโครงการ โดย SPZ มิได้ ทําการ เจ้ าหนีการค้ า – กิจการทีเกียวข้ อง
เปรี ยบเทียบราคาก่อนเข้ าทํารายการดังกล่าว
ยอดปลายปี
-

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
SPZ ได้ ว่าจ้ าง JPM บริ หารโครงการซึงเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ และ
นโยบายในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
ทังนี รายการเกิดขึนภายหลังวันที !8 พฤษภาคม 556 และรายการที
จะเกิดขึนอีกในอนาคตจะไม่ถกู พิจารณาในฐานะรายการระหว่างกัน
เนืองจาก ณ วันดังกล่าว ได้ มีการปรับโครงสร้ างการถือหุ้นของกลุม่ บริ ษัท
ย่อยส่งผลให้ บริ ษัทฯ ถือหุ้นใน SPZ และ JPM ในสัดส่วนร้ อยละ BB.BB
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการรายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็ นไปเพือประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจ
ของ SPZ เนืองจากอัตราค่าบริ การนันตํากว่าราคาตลาด
SPZ มีความจําเป็ นต้ องใช้ สนิ ค้ าเกียวกับวัสดุก่อสร้ าง อุปกรณ์
ปรับปรุงบ้ าน ห้ องนําและสุขภัณฑ์ ในการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ใน
โครงการต่างๆ จึงได้ มีการซือวัสดุก่อสร้ างกับ บริ ษัท สยามดราก้ อน อินเตอร์
เทรด จํากัด ซึงเป็ นหนึงในผู้จดั จําหน่ายวัสดุก่อสร้ างของ SPZ
ณ วันที 5 ธันวาคม 556 บริ ษัท สยาม ดราก้ อน อินเตอร์ เทรด จํากัด
ได้ แจ้ งจดทะเบียนเลิกบริ ษัทบริ ษัทกับกระทรวงพาณิชย์ ปั จจุบนั อยู่ระหว่าง
รอชําระบัญชี ดังนันรายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึนอีกในอนาคต
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
ไม่สมเหตุสมผล และไม่เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ SPZ
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บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิตบิ ุคลทีอาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
31 ธ.ค. 56

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวเป็ นรายการทีเกิดขึนในอดีตสําหรับแนว
ทางการทํารายการในอนาคตคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า หาก
การเป็ นการเข้ าทํารายการทีราคาตลาด และสัญญาการให้ บริการมีเงือนไข
ปกติทวไป
ั
SPZ สามารถเข้ าทํารายการดังกล่าวได้ และรายงานรายการ
ดังกล่าวให้ คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายไตรมาส หากเป็ นการทํา
รายการในลักษณะอืน SPZ ต้ องเสนอให้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
ถึงความสมเหตุสมผลของรายการก่อนจึงสามารถเข้ าทํารายการดังกล่าวได้

บริษัท วินนิ'ง อินชัวร์ โบรกเกอร์
จํากัด
- กรรมการ/ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่
คือ นายพีระ นีรพิทกั ษ์ (กรรมการ
บริ ษัท/ กรรมการบริ หาร)
- ประกอบธุรกิจนายหน้ าขายประกัน
วินาศภัย

ซือประกันวินาศภัยภัย
64,363.32
บริ ษัท วินนิง อินชัวร์ โบรกเกอร์ จํากัด ขายประกัน
อัคคีภยั ให้ แก่ SPZ โดย SPZ มิได้ ทําการ
เปรี ยบเทียบราคาก่อนเข้ าทํารายการดังกล่าว
ค่าเบียประกันจ่ายล่วงหน้ า
ยอดต้ นปี
เพิมขึนระหว่างปี 175,430.78
ลดลงระหว่างปี (64,363.32)
ยอดปลายปี
111,067.46
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SPZ มีความจําเป็ นต้ องใช้ กรมธรรม์ประกันอัคคีภยั เพือให้ ครอบคลุม
ความเสียงทีอาจเกิดขึน ซึงอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ ทังนี SPZ
มิได้ ใช้ นายหน้ าขายประกันวินาศภัยอืนใดนอกเหนือจาก บริษัท วินนิง อิน
ชัวร์ โบรกเกอร์ จํากัด
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
ไม่สมเหตุสมผล และไม่เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ SPZ
อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวเป็ นรายการทีเกิดขึนในอดีต SPZ ควร
ขอใบเสนอราคาจากนายหน้ าขายประกันวินาศภัยรายอืนเพือเปรี ยบเทียบ
ราคา และเงือนไขการค้ าอืน สําหรับแนวทางการทํารายการในอนาคต
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า หากการเป็ นการเข้ าทํารายการที
ราคาตลาด และสัญญาการให้ บริ การมีเงือนไขปกติทวไป
ั SPZ สามารถเข้ า
ทํารายการดังกล่าวได้
และรายงานรายการดังกล่าวให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบรับทราบรายไตรมาส หากเป็ นการทํารายการในลักษณะอืน SPZ

บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิตบิ ุคลทีอาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

นายทนงศักดิK มโนธรรมรักษา
- ผู้ถือหุ้นใหญ่
- กรรมการบริ ษัท
- ประธานกรรมการบริ หาร
- กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

เงินกู้ยืมจากกรรมการ
นายทนงศักดิO มโนธรรมรักษา ได้ ให้ เงินกู้ยมื เพือใช้
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและเสริ มสภาพคล่องในการ
ดําเนินธุรกิจของ SPZ โดยไม่มีการทําสัญญาและ
ไม่คดิ ดอกเบียกับทางบริษัทฯ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
31 ธ.ค. 56

เงินกู้ยืมจากกรรมการ
ยอดต้ นปี
เพิมขึนระหว่างปี 762,560
ลดลงระหว่างปี (762,560)
ยอดปลายปี
ดอกเบียจ่าย
ดอกเบียค้ างจ่าย

เงินให้ ก้ ูยมื แก่กรรมการ
นายทนงศัก ดิO มโนธรรมรั ก ษา ได้ ก้ ู ยื ม เงิ น จาก
บริ ษัทฯ เพือวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล โดยไม่มีการ
ทําสัญญา แต่ได้ มีการคิดดอกเบียให้ กับ SPZ ใน
ส่วนของเงินกู้ในปี 2555 ในอัตรา 8.25% ต่อปี แต่
สําหรับการกู้เงินในปี 2556 ไม่มีการคิดดอกเบีย

-

เงินให้ ก้ ูยมื แก่กรรมการ
ยอดต้ นปี
4,787,440
เพิมขึนระหว่างปี 5,100,000
ลดลงระหว่างปี (9,887,440)
ยอดปลายปี
ดอกเบียรับ

-
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ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ต้ องเสนอให้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของ
รายการก่อนจึงสามารถเข้ าทํารายการดังกล่าวได้
SPZ มีความจําเป็ นต้ องใช้ เงิ นทุนหมุนเวียนและเสริ มสภาพคล่องใน
การดําเนินธุรกิจของ SPZ ซึงเงินกู้ยืมจากกรรมการช่วยเพิมสภาพคล่อง
และความคล่องตัวในการหมุ นเวี ยนเงิ นทุนในกิ จการมากกว่ า การพึงพา
เงินทุนหมุนเวียนจากสถาบันการเงินเพียงแหล่งเดียว
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าว
เป็ นรายการทีเกิดขึนในอดีต มีความสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพือประโยชน์
ในการดําเนินธุรกิจของ SPZ ประกอบกับการกู้ยืมเงินดังกล่าวไม่ มีการคิด
ดอกเบี ย จึ ง ทํ า ให้ กลุ่ ม บริ ษั ท ได้ ประโยชน์ ใ นส่ ว นต้ นทุ น ทางการเงิ น
อย่างไรก็ดี หากในอนาคตจะต้ องทํารายการดังกล่าวอีก ควรมีหลักฐานการ
กู้เงินทีชัดเจน
ทังนี บริษัทได้ ดาํ เนินการจ่ายชําระคืนเงินกู้ยมื ดังกล่าวและไม่มียอด
คงค้ างระหว่างกัน ตังแต่วนั ที 17 พฤษภาคม 2556
นายทนงศักดิO มโนธรรมรั กษา มีความจําเป็ นต้ องใช้ เงินทุน จึงได้ ก้ ูยืม
เงินจาก SPZ ไปเพือวัตถุประสงค์สว่ นบุคคล
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าว
เป็ นรายการทีเกิดขึนในอดีต โดยไม่มีหลักฐานการกู้เงิน และแม้ จะมีการคิด
ดอกเบียในอัตราทีใกล้ เคียงกับสถาบันการเงินก็เป็ นเงินกู้ในส่วนของปี 2555
สําหรับเงินกู้ในปี 2556 นันไม่มีการคิดดอกเบีย รายการดังกล่าวจึงมีความ

บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิตบิ ุคลทีอาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

คําประกันหนีสินของ SPZ ในนามส่วนบุคคล
SPZ มีวงเงินสินเชือกับเจ้ าหนีสถาบันการเงินเพือ
ใช้ ในการดําเนินธุรกิจ โดยมีหลักประกัน คือ ทีดิน
พร้ อมสิงปลูกสร้ างในอนาคต ซึงทรั พย์สินดังกล่าว
มีทังกรรมสิทธิO ของ SPZ รวมทังมีการคําประกัน
ส่ว นบุ คคลโดยมี น ายทนงศัก ดิO มโนธรรมรั ก ษา
นายวี ร ะวิ ท ย์ มโนธรรมรั ก ษา และบริ ษั ท ฯ คํ า
ประกันร่ ว มกัน ซึงการคําประกันดังกล่าวเป็ นไป
ตามเงือนไขทีสถาบันการเงินเรี ยกร้ อง
นายวีระวิทย์ มโนธรรมรักษา
-กรรมการบริ ษัท
- กรรมการบริ หาร
- กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
- บุตรชายนายทนงศักดิ@ มโนธรรม
รักษา

คําประกันหนีสินของ SPZ ในนามส่วนบุคคล
SPZ มีวงเงินสินเชือกับเจ้ าหนีสถาบันการเงินเพือ
ใช้ ในการดําเนินธุรกิจ โดยมีหลักประกัน คือ ทีดิน
พร้ อมสิงปลูกสร้ างในอนาคต ซึงทรั พย์สินดังกล่าว
มีทังกรรมสิทธิO ของ SPZ รวมทังมีการคําประกัน
ส่วนบุคคลโดยมีนาย ทนงศักดิO มโนธรรมรั กษา
นายวี ร ะวิ ท ย์ มโนธรรมรั ก ษา และบริ ษั ท ฯ คํ า

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
31 ธ.ค. 56
ดอกเบียค้ างรับ
ยอดต้ นปี
59,515.09
เพิมขึนระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี (59,515.09)
ยอดปลายปี
มีก ารคํ าประกัน เงิ น กู้ กับ สถาบัน การเงิน 1
แห่ ง รวม 2 สั ญ ญา วงเงิ น คํ าประกั น รวม
180.46 ล้ านบาท รายละเอียดดังนี
- สัญญาสินเชือที 1 วงเงินคําประกันเท่ากับ
100.07 ล้ านบาท
- สัญญาสินเชือที 2 วงเงินคําประกันเท่ากับ
80.39 ล้ านบาท

มีก ารคํ าประกัน เงิ น กู้ กับ สถาบัน การเงิน 1
แห่ ง รวม 2 สัญญา วงเงิ น คํ าประกั นรวม
180.46 ล้ านบาท รายละเอียดดังนี
- สัญญาสินเชือที 1 วงเงินคําประกันเท่ากับ
100.07 ล้ านบาท
- สัญญาสินเชือที 2 วงเงินคําประกันเท่ากับ
80.39 ล้ านบาท
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ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ไม่ สมเหตุส มผลและไม่ เ ป็ นประโยชน์ แก่ SPZ อย่า งไรก็ ดี SPZ ต้ อ ง
หลีกเลียงและไม่ให้ เกิดรายการลักษณะนีขึนอีกในอนาคต
ทังนี นายทนงศักดิO มโนธรรมรักษา ได้ จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าว
แล้ วและไม่มียอดคงค้ างระหว่างกัน ตังแต่วนั ที 27 พฤษภาคม 2556

เป็ นการคํ าประกันวงเงินสิน เชือกับ เจ้ าหนีสถาบันการเงิ นที ให้ ก าร
สนับสนุนวงเงินสินเชือเพือใช้ ในการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์และใช้
ในการดําเนินธุรกิจของ SPZ นอกเหนือจากหลักประกันอืนซึงเป็ นไปตาม
เงือนไขของเจ้ าหนีสถาบันการเงิน
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาและมี ค วามเห็ น ว่ า รายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพือประโยชน์ ในการดําเนินธุรกิ จ
ของ SPZ เนืองจากมีความจําเป็ นทีจะต้ องปฏิบัติตามเงือนไขในการขอรั บ
การสนับสนุนวงเงินสินเชือจากสถาบันการเงินเพือใช้ ในการพัฒนาโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์และใช้ ในการดําเนินธุรกิจ
เป็ นการคํ าประกั นวงเงิ นสิ นเชื อกับ เจ้ า หนี สถาบัน การเงิ นที ให้ ก าร
สนับสนุนวงเงินสินเชือเพือใช้ ในการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์และใช้
ในการดําเนินธุรกิจของ SPZ นอกเหนือจากหลักประกันอืนซึงเป็ นไปตาม
เงือนไขของเจ้ าหนีสถาบันการเงิน
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าว
มีความสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพือประโยชน์ ในการดําเนินธุรกิจของ SPZ

บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิตบิ ุคลทีอาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
31 ธ.ค. 56

ประกันร่ ว มกัน ซึงการคําประกันดังกล่าวเป็ นไป
ตามเงือนไขทีสถาบันการเงินเรี ยกร้ อง
นายธีระชาติ มโนธรรมรักษา
- เป็ นกลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่/ รอง
กรรมการผู้จดั การ/ บุตรชายนาย
ทนงศักดิO มโนธรรมรักษา

เงินกู้ยืมจากบุคคลทีเกียวข้ อง
นายธีระชาติ มโนธรรมรักษา ได้ ให้ เงินกู้ยืมเพือใช้
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและเสริ มสภาพคล่องในการ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยไม่มีการทําสัญญาและ
ไม่คดิ ดอกเบียกับทางบริษัทฯ

เงินกู้ยืมจากบุคคลทีเกียวข้ อง
ยอดต้ นปี
เพิมขึนระหว่างปี 40,000
ลดลงระหว่างปี (40,000)
ยอดปลายปี
ดอกเบียจ่าย
ดอกเบียค้ างจ่าย

ซือทีดินจากนายธีระชาติ มโนธรรมรักษา
SPZ ซือทีดินเพือใช้ พฒ
ั นาโครงการต่างๆดังนี
โครงการสําเพ็ง เฟส 3
โฉนดเลขที 8!A5B พืนที งาน 6i ตร.ว. ขายวันที
5 มิถนุ ายน 556 มูลค่า L.!i ล้ านบาท

-

7,300,000.00

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
เนื องจากมี ค วามจํ า เป็ นที จะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามเงื อนไขในการขอรั บ การ
สนับ สนุนวงเงิน สินเชื อจากสถาบันการเงินเพือใช้ ในการพัฒ นาโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์และใช้ ในการดําเนินธุรกิจ
SPZ มีความจําเป็ นต้ องใช้ เงิ นทุนหมุนเวียนและเสริ มสภาพคล่องใน
การดําเนิ นธุรกิ จ ของ SPZ ซึงเงิน กู้ยืมจากบุคคลทีเกี ยวข้ อ งจะช่ว ยเพิ ม
สภาพคล่อง และความคล่องตัวในการหมุนเวียนเงินทุนในกิจการมากกว่า
การพึงพาเงินทุนหมุนเวียนจากสถาบันการเงินเพียงแหล่งเดียว
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าว
เป็ นรายการทีเกิดขึนในอดีต มีความสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพือประโยชน์
ในการดําเนินธุรกิจของ SPZ ประกอบกับการให้ ก้ ูยมื เงินดังกล่าวไม่มีการคิด
ดอกเบีย จึงทําให้ กลุม่ บริ ษัทได้ ประโยชน์ในส่วนต้ นทุนทางการเงิน อย่างไรก็
ดี หากในอนาคตจะต้ องทํ ารายการดังกล่าวอีก ควรมีหลักฐานการกู้เงิ นที
ชัดเจน
ทังนี SPZ ได้ จ่ายชําระคืนเงินกู้ยมื ดังกล่าวและไม่มียอดคงค้ างระหว่าง
กัน ตังแต่วนั ที 6 กันยายน 2556
สืบเนืองจากเหตุผลทางธุรกิจ

และเหตุผลทางกฎหมายทีเกียวข้ อง

SPZ ได้ ดาํ เนินการให้ นายธีระชาติ มโนธรรมรักษา ถือกรรมสิทธิOในทีดินใน
ขันตอนการรวบรวมทีดินก่อนทีจะขายให้ SPZ เพือพัฒนาโครงการต่อไป
ทังนีราคาที SPZ ซือทีดินจาก นายธีระชาติ มโนธรรมรักษา เป็ นราคาต้ นทุน
บวกค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องในการโอนกรรมสิทธิOทีดินกับทางราชการ และเป็ น
ราคาทีตํากว่าราคาทีดินทีเสนอขายโดยบุคคลภายนอกในบริ เวณเดียวกัน
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บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิตบิ ุคลทีอาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
31 ธ.ค. 56

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

นายพงศ์ ศักดิK สวาทยานนท์
- ผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 12% และเป็ น
กลุ่ ม ผู้ ถื อ หุ้ นใหญ่ โ ดยถื อ หุ้ นใน
สัดส่วนรวมทังกลุม่ 18%

เงินกู้ยืมจากบุคคลทีเกียวข้ อง
นายพงศ์ ศกั ดิO สวาทยานนท์ ได้ ให้ เงิ นกู้ยืม เพื อใช้
เป็ นเงินทุนในการพัฒนาโครงการสําเพ็ง 2 เฟส 3
ซึงเป็ นโครงการของ SPZ โดยมีตัgวสัญญาใช้ เงิ น
เลขที 004/2556 วันที 1 มกราคม 2556 ครบ

เงินกู้ยืมจากบุคคลทีเกียวข้ อง
ยอดต้ นปี
20,000,000
เพิมขึนระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี (20,000,000)
ยอดปลายปี
-
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คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
มีความสมเหตุสมผล และเป็ นไปเพือประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของ JGL
อย่างไรก็ดี JGL ต้ องปฏิบตั ิตามคู่มือปฏิบตั ิงานเรืองการจัดซือทีดินซึง
ประกาศใช้ ณ วันที 86 มกราคม 55L อย่างเคร่ งครัด
สําหรับแนวทางการทํารายการในอนาคตคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่า หากการเป็ นการเข้ าทํารายการซือขายทีดินทีราคาตลาด และ
สัญญาซือขายมีเงือนไขปกติทวไป
ั JG:L สามารถเข้ าทํารายการดังกล่าวได้
และรายงานรายการดังกล่าวให้ คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายไตร
มาส หากเป็ นการทํารายการซือขายทีดินในลักษณะอืน JGL ต้ องเสนอให้
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของรายการก่อนจึง
สามารถเข้ าทํารายการดังกล่าวได้
SPZ
มี ค วามจํ า เป็ นต้ องใช้ เงิ น ทุ น ในการพั ฒ นาโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์สาํ เพ็ง 2 เฟส 3 ของ SPZ ซึงเงินกู้ยืมจากบุคคลทีเกียวข้ อง
ช่วยทําให้ SPZ ได้ เงินทุนรวดเร็ วและคล่องตัวในการใช้ เงินทุนในการพัฒนา
โครงการก่ อนทีสถาบันการเงินจะอนุ มัติเงิ นทุนให้ แก่โครงการ อย่างไรก็ ดี
SPZ ได้ ชําระคืนเงินกู้ดงั กล่าวก่อนครบกําหนดตามตัวg สัญญาใช้ เงิน

บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิตบิ ุคลทีอาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
31 ธ.ค. 56

กําหนดชําระเงินวันที 20 พฤศจิกายน 2557 และ ดอกเบียจ่าย 1,555,068.52
คิดอัตราดอกเบีย 8.25% ต่อปี
ดอกเบียค้ างจ่าย
ยอดต้ นปี
140,136.99
เพิมขึนระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี (140,136.99)
ยอดปลายปี
-

นายบุญยง สวาทยานนท์
- บิดาของนายพงศ์ศกั ดิO สวาทยานนท์
ผู้ถือ หุ้นในสัดส่วน 12% และเป็ น
กลุ่ ม ผู้ ถื อ หุ้ นใหญ่ โดยถื อ หุ้ นใน
สัดส่วนรวมทังกลุม่ 18%

เงินกู้ยืมจากบุคคลทีเกียวข้ อง
นายบุญยง สวาทยานนท์ ได้ ให้ เงินกู้ยืมเพือใช้ เป็ น
เงินทุนในการพัฒนาโครงการสําเพ็ง 2 เฟส 3 ซึง
เป็ นโครงการของ SPZ โดยมีตวัg สัญญาใช้ เงินเลขที
001/2556 ลงวัน ที 1 มกราคม 2556
และ
002/2556 ลงวันที 1 มกราคม 2556 โดยตัgว
สัญญาใช้ เงินทัง 2 ฉบับครบกําหนดชําระเงินวันที
20 พฤศจิก ายน 2557 และมี ก ารคิ ดอัตรา
ดอกเบีย 8.25% ต่อปี

เงินกู้ยืมจากบุคคลทีเกียวข้ อง
ยอดต้ นปี
54,000,000
เพิมขึนระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี (54,000,000)
ยอดปลายปี
ดอกเบียจ่าย

4,198,685.00

ดอกเบียค้ างจ่าย
ยอดต้ นปี
378,369.87
เพิมขึนระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี (378,369.87)
ยอดปลายปี
-
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ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าว
เป็ นรายการทีเกิดขึนในอดีต มีความสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพือประโยชน์
ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท ประกอบกับการกู้ยืมเงินดังกล่าว มีหลักฐาน
การกู้เ งิ นที ชัดเจนและคิดอัตราดอกเบี ยใกล้ เ คีย งกับ อัต ราดอกเบี ยของ
สถาบันการเงินทีกลุม่ บริ ษัทมีวงเงินสินเชืออยู่
ทังนี บริ ษั ทได้ จ่ า ยชํ า ระคื น เงิ น กู้ ยื ม ดัง กล่า วและไม่ มี ย อดคงค้ า ง
ระหว่างกัน ตังแต่วนั ที 11 ธันวาคม 2556
SPZ
มี ค วามจํ า เป็ นต้ องใช้ เงิ น ทุ น ในการพั ฒ นาโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์สาํ เพ็ง 2 เฟส 3 ของ SPZ ซึงเงินกู้ยืมจากบุคคลทีเกียวข้ อง
ช่วยทําให้ SPZ ได้ เงินทุนรวดเร็ วและคล่องตัวในการใช้ เงินทุนในการพัฒนา
โครงการก่ อนทีสถาบันการเงินจะอนุ มัติเงิ นทุนให้ แก่โครงการ อย่างไรก็ ดี
SPZ ได้ ชําระคืนเงินกู้ดงั กล่าวก่อนครบกําหนดตามตัวg สัญญาใช้ เงิน
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าว
เป็ นรายการทีเกิดขึนในอดีต มีความสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพือประโยชน์
ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท ประกอบกับการกู้ยืมเงินดังกล่าว มีหลักฐาน
การกู้เ งิ นที ชัดเจนและคิดอัตราดอกเบี ยใกล้ เ คีย งกับ อัต ราดอกเบี ยของ
สถาบันการเงินทีกลุม่ บริ ษัทมีวงเงินสินเชืออยู่
ทังนี บริ ษั ทได้ จ่ า ยชํ า ระคื น เงิ น กู้ ยื ม ดัง กล่า วและไม่ มี ย อดคงค้ า ง
ระหว่างกันตังแต่วนั ที 11 ธันวาคม 2556

บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิตบิ ุคลทีอาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ
นายปรีชา สวาทยานนท์
- น้ อ ง ช า ย ข อ ง น า ย พ ง ศ์ ศั ก ดิO
สวาทยานนท์ ซึงผู้ถือหุ้นในสัดส่วน
12% และเป็ นกลุ่ม ผู้ถื อหุ้ นใหญ่
โดยถื อ หุ้ น ในสัดส่ว นรวมทังกลุ่ม
18%

นางสาววรษา สวาทยานนท์
- น้ อ ง ส า ว น า ย พ ง ศ์ ศั ก ดิO
สวาทยานนท์ ซึงเป็ นผู้ถื อ หุ้ นใน
สัดส่วน 12% และเป็ นกลุ่มผู้ถือหุ้น
ใหญ่ โดยถื อหุ้นในสัดส่ว นรวมทัง
กลุม่ 18%

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
31 ธ.ค. 56

เงินกู้ยืมจากบุคคลทีเกียวข้ อง
นายปรี ชา สวาทยานนท์ ได้ ให้ เงินกู้ยืมเพือใช้ เป็ น
เงินทุนในการพัฒนาโครงการสําเพ็ง 2 เฟส 3 ซึง
เป็ นโครงการของ SPZ โดยมีตวัg สัญญาใช้ เงินเลขที
003/2556
ครบกํ า หนดชํ า ระเงิ น วั น ที 20
พฤศจิ กายน 2557 และคิดอัตราดอกเบีย 8.25%
ต่อปี

เงินกู้ยืมจากบุคคลทีเกียวข้ อง
ยอดต้ นปี
30,000,000
เพิมขึนระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี (30,000,000)
ยอดปลายปี
-

เงินกู้ยืมจากบุคคลทีเกียวข้ อง
นางสาววรษา สวาทยานนท์ ได้ ให้ เงินกู้ยืมเพือใช้
เป็ นเงินทุนในการพัฒนาโครงการสําเพ็ง 2 เฟส 3
ซึงเป็ นโครงการของ SPZ โดยมีตัgวสัญญาใช้ เงิ น
เลขที 005/2556 ครบกํ า หนดชํ า ระวัน ที 20
พฤศจิกายน 2557 และคิดอัตราดอกเบีย 8.25%
ต่อปี

เงินกู้ยืมจากบุคคลทีเกียวข้ อง
ยอดต้ นปี
30,000,000
เพิมขึนระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี (30,000,000)
ยอดปลายปี
-

ดอกเบียจ่าย 2,332,602.75
ดอกเบียค้ างจ่าย
ยอดต้ นปี
210,205.48
เพิมขึนระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี (210,205.48)
ยอดปลายปี
-

ดอกเบียจ่าย

2,332,602.75

ดอกเบียค้ างจ่าย
ยอดต้ นปี
210,205.48
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ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
SPZ
มี ค วามจํ า เป็ นต้ องใช้ เงิ น ทุ น ในการพั ฒ นาโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์สาํ เพ็ง 2 เฟส 3 ของSPZ ซึงเงินกู้ยืมจากบุคคลทีเกียวข้ อง
ช่วยทําให้ SPZ ได้ เงินทุนรวดเร็ วและคล่องตัวในการใช้ เงินทุนในการพัฒนา
โครงการก่อนทีสถาบันการเงินจะอนุมตั ิเงินทุนให้ แก่ โครงการ อย่างไรก็ ดี
SPZ ได้ ชําระคืนเงินกู้ดงั กล่าวก่อนครบกําหนดตามตัวg สัญญาใช้ เงิน
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าว
เป็ นรายการทีเกิดขึนในอดีต มีความสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพือประโยชน์
ในการดําเนินธุรกิจของ SPZ ประกอบกับการกู้ยืมเงินดังกล่าว มีหลักฐาน
การกู้เ งิ นที ชัดเจนและคิดอัตราดอกเบี ยใกล้ เ คีย งกับ อัต ราดอกเบี ยของ
สถาบันการเงินทีกลุม่ บริ ษัทมีวงเงินสินเชืออยู่
ทังนี บริ ษั ทได้ จ่ า ยชํ า ระคื น เงิ น กู้ ยื ม ดัง กล่า วและไม่ มี ย อดคงค้ า ง
ระหว่างกัน ตังแต่วนั ที 11 ธันวาคม 2556
SPZ
มี ค วามจํ า เป็ นต้ องใช้ เงิ น ทุ น ในการพั ฒ นาโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์สาํ เพ็ง 2 เฟส 3 ของ SPZ ซึงเงินกู้ยืมจากบุคคลทีเกียวข้ อง
ช่วยทําให้ SPZ ได้ เงินทุนรวดเร็ วและคล่องตัวในการใช้ เงินทุนในการพัฒนา
โครงการก่อนทีสถาบันการเงินจะอนุมตั ิเงินทุนให้ แก่ โครงการ อย่างไรก็ ดี
SPZ ได้ ชําระคืนเงินกู้ดงั กล่าวก่อนครบกําหนดตามตัวg สัญญาใช้ เงิน
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าว
เป็ นรายการทีเกิดขึนในอดีต มีความสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพือประโยชน์
ในการดําเนินธุรกิจของ SPZ
ประกอบกับการให้ ก้ ูยมื เงินดังกล่าว มี
หลักฐานการกู้เงินทีชัดเจนและคิดอัตราดอกเบียใกล้ เคียงกับอัตราดอกเบีย

บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิตบิ ุคลทีอาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
31 ธ.ค. 56
เพิมขึนระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี (210,205.48)
ยอดปลายปี
-
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ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ของสถาบันการเงินทีกลุม่ บริ ษัทมีวงเงินสินเชืออยู่
ทังนี SPZ ได้ จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวและไม่มียอดคงค้ างระหว่าง
กัน ตังแต่วนั ที 11 ธันวาคม 2556

บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
รายการระหว่ างกันระหว่ างบริษัท เจ.เอส.พี พร็อพเพอร์ ตี 3 แมเนจเมนท์ จํากัด (“JPM”) กับบุคคลหรื อกิจการที'อาจมีความขัดแย้ งประจําปี 2556
บุคคล/นิตบิ ุคลทีอาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
31 ธ.ค. 56
67,538.40

บริษัท สยาม ดราก้ อน อินเตอร์ เท
รด จํากัด
- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นายวีระวิทย์
มโนธรรมรักษา (กลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่/
กรรมการบริ ษัท/ กรรมการบริ หาร/
กรรมการผู้มีอํานาจ ลงนาม/
บุตรชายนายทนงศักดิO มโนธรรม
รักษา)
- ประกอบกิจการซือและจําหน่าย
วัสดุก่อสร้ างและเครืองใช้ ไฟฟ้า

ซืออุปกรณ์สาํ นักงาน
บริ ษัท สยามดราก้ อน อินเตอร์ เทรด จํากัด ขาย
อุปกรณ์สํานักงานให้ แก่ JPM เพือใช้ ในการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์ในโครงการ โดย JPM มิได้ ทําการ เจ้ าหนีการค้ า – กิจการทีเกียวข้ อง
เปรี ยบเทียบราคาก่อนเข้ าทํารายการดังกล่าว
ยอดปลายปี
-

บริษัท พระรามS เทรดเซ็นเตอร์
จํากัด
- กรรมการ/ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ คือ
นายปรี ชา
ชนินทร์ โกญจนาท
(กลุ่มเดียวกับนายทนงศักดิO มโน
ธรรมรักษา)ประกอบธุรกิจ ให้ เช่า

เช่าสํานักงาน
บริ ษัท พระราม! เทรดเซ็นเตอร์ จํากัด ให้ เช่า
สํานักงานแก่ JPM ตังแต่เดือน มกราคม ถึง
กรกฎาคม 556 ในอัตราค่าเช่า i,iii บาทต่อ
เดือน โดย JPM มิได้ มีการเปรียบเทียบราคาก่อน
เข้ าทํารายการ

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
JPM มีความจําเป็ นต้ องใช้ อปุ กรณ์ สํานักงาน จึงสังซือกับ บริ ษัท
สยามดราก้ อน อินเตอร์ เทรด จํากัด ซึงเป็ นหนึงในผู้จดั จําหน่ายของ JPM
ณ วันที 5 ธันวาคม 556 บริ ษัท สยาม ดราก้ อน อินเตอร์ เทรด จํากัด
ได้ แจ้ งจดทะเบียนเลิกบริ ษัทบริ ษัทกับกระทรวงพาณิชย์ ปั จจุบนั อยู่ระหว่าง
รอชําระบัญชี ดังนันรายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึนอีกในอนาคต
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
ไม่สมเหตุสมผล และไม่เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ JPM

140,000.00

อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวเป็ นรายการทีเกิดขึนในอดีตสําหรับแนว
ทางการทํารายการในอนาคตคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า หาก
การเป็ นการเข้ าทํารายการทีราคาตลาด และสัญญาการให้ บริการมีเงือนไข
ปกติทวไป
ั
JPM สามารถเข้ าทํารายการดังกล่าวได้ และรายงานรายการ
ดังกล่าวให้ คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายไตรมาส หากเป็ นการทํา
รายการในลักษณะอืน JPM ต้ องเสนอให้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
ถึงความสมเหตุสมผลของรายการก่อนจึงสามารถเข้ าทํารายการดังกล่าวได้
JPM ได้ เช่าอาคารจาก บริ ษัท พระราม ! เทรดเซ็นเตอร์ จํากัด เพือใช้
เป็ นทีตังสํานักงานในการประกอบธุรกิจ
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
ไม่สมเหตุสมผล และไม่เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ JPM
อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวเป็ นรายการทีเกิดขึนในอดีตการเข้ าทํา
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บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิตบิ ุคลทีอาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
31 ธ.ค. 56

อสังหาริ มทรัพย์

บริษัท กู๊ด เมอร์ ริท ซิตี 3 จํากัด
- กรรมการ/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ
นายประโยชน์ สุขศรี การ ซึงเคย
เป็ นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัท
ย่อยก่อนปรับโครงสร้ างการถือหุ้น
ณ วันที !8 พฤษภาคม 556
- ประกอบธุรกิจพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์

บริษัท กู๊ดเมอริ ท ซิตโี 3 ฮม จํากัด
- กรรมการ/ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ คือ
นางสุวรรณี สุ ขศรี การ ภรรยาของ

ค่าไฟฟ้า

226,479.78

ว่าจ้ างบริ หารจัดการโครงการ

145,000.00

JPM รับจ้ างบริ หารจัดการโครงการซึงครอบคลุม
ถึง การก่อสร้ าง การตลาด และการขายให้ กบั
โครงการทรัพย์รุ่งเรื อง ซิตี เฟส 8- ของ บริษัท กู๊ด ลูกหนีการค้ า – กิจการทีเกียวข้ อง
เมอร์ ริท ซิตี จํากัด โดยคิดค่าบริการจากมูลค่า ยอดปลายปี
ต้ นทุนบวกด้ วยอัตรากําไรคงที
ซึงไม่มีสญ
ั ญา
ว่าจ้ าง และไม่ได้ กําหนดอัตรากําไรอย่างชัดเจน

ว่าจ้ างบริ หารจัดการโครงการ

718,800.00

JPM รับจ้ างบริ หารจัดการโครงการซึงครอบคลุม
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ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
รายการดังกล่าวในปั จจุบนั (การเช่าอาคารสํานักงานใหญ่) JPM ได้ ทําการ
เปรี ยบเทียบราคาตลาด และพิจารณาเงือนไขในสัญญาว่ามีลกั ษณะปกติ
ทัวไปเสมือนหนึงว่ากระทํารายการกับบุคคลภายนอก
บริ ษัท กู๊ด เมอร์ ริท ซิตี จํากัด ซึงเป็ นบริ ษัททีดําเนินธุรกิจพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์เพือขายในอดีตของคุณทนงศักดิO มโนธรรมรักษา และกลุม่ ผู้
ถือหุ้น ได้ ว่าจ้ าง JPM บริ หารจัดการโครงการ โดยรายการดังกล่าวเป็ น
รายการในอดีต ปั จจุบนั JPM มิได้ ให้ บริ การโครงการดังกล่าวแต่อย่างใด
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
ไม่สมเหตุสมผล และไม่เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ JPM เนืองจาก บริ ษัท กู๊ด
เมอร์ ริท ซิตี จํากัด เป็ นบริ ษัทร่ วมทุนของ คุณทนงศักดิO มโนธรรมรักษา และ
กลุม่ ผู้ถือหุ้น จึงมีความเห็นว่าการให้ บริ การบริ หารจัดการโครงการแก่ บริ ษัท
กู๊ด เมอร์ ริท ซิตี จํากัด โดย JPM ควรคิดค่าบริ การในราคาตลาด
สําหรับแนวทางการทํารายการในอนาคตคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่า หากการเป็ นการเข้ าทํารายการทีราคาตลาด และสัญญาการ
ให้ บริ การมีเงือนไขปกติทวไป
ั JPM สามารถเข้ าทํารายการดังกล่าวได้ และ
รายงานรายการดังกล่าวให้ คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายไตรมาส
หากเป็ นการทํารายการในลักษณะอืน JPM ต้ องเสนอให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของรายการก่อนจึงสามารถเข้ าทํา
รายการดังกล่าวได้
บริ ษัท กู๊ด เมอร์ ริท ซิตีโฮม จํากัด ซึงเป็ นบริ ษัททีดําเนินธุรกิจพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์เพือขายในอดีตของคุณทนงศักดิO มโนธรรมรักษา และกลุม่ ผู้
ถือหุ้น ได้ ว่าจ้ าง JPM บริ หารจัดการโครงการ ซึงรายการดังกล่าวเป็ น

บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิตบิ ุคลทีอาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ
นายประโยชน์ สุขศรี การ ซึงเคย
เป็ นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน
บริ ษัทย่อยก่อนปรับโครงสร้ าง
การถือหุ้น ณ วันที !8
พฤษภาคม 556)
- ประกอบธุรกิจพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์

บริษัท กู๊ด เมอร์ ริท แลนด์ (ภูเก็ต)
จํากัด
- กรรมการ/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ
นายปรี ชา
ชนินทร์ โกญจนาท
(กลุ่มเดียวกับนายทนงศักดิO มโน
ธรรมรักษา)
- ประกอบธุรกิจพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)

31 ธ.ค. 56
ถึง การก่อสร้ าง การตลาด และการขายให้ กบั ลูกหนีการค้ า – กิจการทีเกียวข้ อง
โครงการทรัพย์รุ่งเรื อง ซิตี เฟส !-Q ของ บริษัท กู๊ด ยอดปลายปี
เมอร์ ริท ซิตีโฮม จํากัด โดยคิดค่าบริการจากมูลค่า
ต้ นทุนบวกด้ วยอัตรากําไรคงที
ซึงไม่มีสญ
ั ญา
ว่าจ้ าง และไม่ได้ กําหนดอัตรากําไรอย่างชัดเจน

ว่าจ้ างบริ หารจัดการโครงการ

1,073,356.58

JPM รับจ้ างบริ หารจัดการโครงการซึงครอบคลุม
ถึง การก่อสร้ าง การตลาด และการขายให้ กบั
โครงการดิเออร์ เบิน (ภูเก็ต) ของ บริ ษัท กู๊ด เมอร์ ลูกหนีการค้ า – กิจการทีเกียวข้ อง
ริ ท แลนด์ (ภูเก็ต) จํากัด โดยคิดค่าบริ การจาก ยอดปลายปี
มูลค่าต้ นทุนบวกด้ วยอัตรากําไรคงที
ซึงไม่มี
สัญญาว่าจ้ าง และไม่ได้ กําหนดอัตรากําไรอย่าง
ชัดเจน
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ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
รายการในอดีต ปั จจุบนั JPM มิได้ ให้ บริ การโครงการดังกล่าวแต่อย่างใด
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
ไม่สมเหตุสมผล และไม่เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ JPM เนืองจาก บริ ษัท กู๊ด
เมอร์ ริท ซิตี จํากัด เป็ นบริ ษัทร่ วมทุนของ คุณทนงศักดิO มโนธรรมรักษา และ
กลุม่ ผู้ถือหุ้น จึงมีความเห็นว่าการให้ บริ การบริ หารจัดการโครงการแก่ บริ ษัท
กู๊ด เมอร์ ริท ซิตี จํากัด โดย JPM ควรคิดค่าบริ การในราคาตลาด
สําหรับแนวทางการทํารายการในอนาคตคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่า หากการเป็ นการเข้ าทํารายการทีราคาตลาด และสัญญาการ
ให้ บริ การมีเงือนไขปกติทวไป
ั JPM สามารถเข้ าทํารายการดังกล่าวได้ และ
รายงานรายการดังกล่าวให้ คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายไตรมาส
หากเป็ นการทํารายการในลักษณะอืน JPM ต้ องเสนอให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของรายการก่อนจึงสามารถเข้ าทํา
รายการดังกล่าวได้
บริ ษัท กู๊ด เมอร์ ริท แลนด์ (ภูเก็ต) จํากัด ซึงเป็ นบริ ษัททีดําเนินธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพือขายในอดีตของคุณทนงศักดิO มโนธรรมรักษา
และกลุม่ ผู้ถือหุ้น ได้ ว่าจ้ าง JPM บริ หารจัดการโครงการ ซึงรายการดังกล่าว
เป็ นรายการในอดีต ปั จจุบนั JPM มิได้ ให้ บริ การโครงการดังกล่าวแต่อย่าง
ใด
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
ไม่สมเหตุสมผล และไม่เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ JPM เนืองจาก บริ ษัท กู๊ด
เมอร์ ริท แลนด์ (ภูเก็ต) จํากัด เป็ นบริษัทร่ วมทุนของ คุณทนงศักดิO มโนธรรม

บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิตบิ ุคลทีอาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

บริษัท เมอร์ ริทแลนด์ จํากัด
- กรรมการ/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ
นายประโยชน์ สุขศรี การ ซึงเคย
เป็ นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัท
ย่อยก่อนปรับโครงสร้ างการถือหุ้น
ณ วันที !8 พฤษภาคม 556
- ประกอบธุรกิจพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

ว่าจ้ างบริ หารจัดการโครงการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
31 ธ.ค. 56

402,000.00

JPM รับจ้ างบริ หารจัดการโครงการซึงครอบคลุม
ถึง การก่อสร้ าง การตลาด และการขายให้ กบั
โครงการเจ. เอส. พี. เพลส (วงแหวน) ของ บริ ษัท ลูกหนีการค้ า – กิจการทีเกียวข้ อง
เมอร์ ริทแลนด์ จํากัด โดยคิดค่าบริการจากมูลค่า ยอดปลายปี
ต้ นทุนบวกด้ วยอัตรากําไรคงที
ซึงไม่มีสญ
ั ญา
ว่าจ้ าง และไม่ได้ กําหนดอัตรากําไรอย่างชัดเจน
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ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
รักษา และกลุม่ ผู้ถือหุ้น จึงมีความเห็นว่าการให้ บริ การบริ หารจัดการ
โครงการแก่ บริ ษัท กู๊ด เมอร์ ริท แลนด์ (ภูเก็ต) จํากัด โดย JPM ควรคิด
ค่าบริ การในราคาตลาด
สําหรับแนวทางการทํารายการในอนาคตคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่า หากการเป็ นการเข้ าทํารายการทีราคาตลาด และสัญญาการ
ให้ บริ การมีเงือนไขปกติทวไป
ั JPM สามารถเข้ าทํารายการดังกล่าวได้ และ
รายงานรายการดังกล่าวให้ คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายไตรมาส
หากเป็ นการทํารายการในลักษณะอืน JPM ต้ องเสนอให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของรายการก่อนจึงสามารถเข้ าทํา
รายการดังกล่าวได้
บริ ษัท เมอร์ ริทแลนด์ จํากัด ซึงเป็ นบริ ษัททีดําเนินธุรกิจพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์เพือขายในอดีตของคุณทนงศักดิO มโนธรรมรักษา และกลุม่ ผู้
ถือหุ้น ได้ ว่าจ้ าง JPM บริ หารจัดการโครงการ ซึงรายการดังกล่าวเป็ น
รายการในอดีต ปั จจุบนั JPM มิได้ ให้ บริ การโครงการดังกล่าวแต่อย่างใด
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
ไม่สมเหตุสมผล และไม่เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ JPM เนืองจาก บริ ษัท เมอร์
ริทแลนด์ จํากัด เป็ นบริษัทร่ วมทุนของ คุณทนงศักดิO มโนธรรมรักษา และ
กลุม่ ผู้ถือหุ้น จึงมีความเห็นว่าการให้ บริ การบริ หารจัดการโครงการแก่ บริ ษัท
เมอร์ ริทแลนด์ จํากัด โดย JPM ควรคิดค่าบริ การในราคาตลาด
สําหรับแนวทางการทํารายการในอนาคตคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่า หากการเป็ นการเข้ าทํารายการทีราคาตลาด และสัญญาการ
ให้ บริ การมีเงือนไขปกติทวไป
ั JPM สามารถเข้ าทํารายการดังกล่าวได้ และ

บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิตบิ ุคลทีอาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

บริษัท วีไอพีลิฟวิงแลนด์ จํากัด
- กรรมการ/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ
นายปรี ชา สวาทยานนท์ และ นาย
วิชยั สวาทยานนท์ ซึงเป็ นญาติ
สนิทของนายพงษ์ ศกั ดิO สวาทยา
นนท์ ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริ ษัทฯ
- ประกอบธุรกิจให้ เช่า ขาย ซือ และ
ดําเนินการด้ านอสังหาริ มทรัพย์

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

ว่าจ้ างบริ หารจัดการโครงการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
31 ธ.ค. 56

459,850.00

JPM รับจ้ างบริ หารจัดการโครงการซึงครอบคลุม
ถึง การก่อสร้ าง การตลาด และการขายให้ กบั
โครงการมิราเคิล ของ บริ ษัท วีไอพีลฟิ วิงแลนด์ ลูกหนีการค้ า – กิจการทีเกียวข้ อง
จํากัด โดยคิดค่าบริ การจากมูลค่าต้ นทุนบวกด้ วย ยอดปลายปี
อัตรากําไรคงที ซึงไม่มีสญ
ั ญาว่าจ้ าง และไม่ได้
กําหนดอัตรากําไรอย่างชัดเจน

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
รายงานรายการดังกล่าวให้ คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายไตรมาส
หากเป็ นการทํารายการในลักษณะอืน JPM ต้ องเสนอให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของรายการก่อนจึงสามารถเข้ าทํา
รายการดังกล่าวได้
บริ ษัท วีไอพีลฟิ วิงแลนด์ จํากัด ซึงเป็ นบริ ษัททีดําเนินธุรกิจพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์เพือขายของญาติสนิทของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ ได้
ว่าจ้ าง JPM บริ หารจัดการโครงการ ซึงรายการดังกล่าวเป็ นรายการในอดีต
ปั จจุบนั JPM มิได้ ให้ บริ การโครงการดังกล่าวแต่อย่างใด
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
ไม่สมเหตุสมผล และไม่เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ JPM เนืองจาก บริ ษัท วีไอพี
ลิฟวิงแลนด์ จํากัด เป็ นบริ ษัทของญาติสนิทของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
ฯ จึงมีความเห็นว่าการให้ บริการบริ หารจัดการโครงการแก่ บริ ษัท วีไอพีลฟิ
วิงแลนด์ จํากัด โดย JPM ควรคิดค่าบริ การในราคาตลาด
สําหรับแนวทางการทํารายการในอนาคตคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่า หากการเป็ นการเข้ าทํารายการทีราคาตลาด และสัญญาการ
ให้ บริ การมีเงือนไขปกติทวไป
ั JPM สามารถเข้ าทํารายการดังกล่าวได้ และ
รายงานรายการดังกล่าวให้ คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายไตรมาส
หากเป็ นการทํารายการในลักษณะอืน JPM ต้ องเสนอให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของรายการก่อนจึงสามารถเข้ าทํา
รายการดังกล่าวได้
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บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิตบิ ุคลทีอาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ
บริษัท พานทอง วิลเลจ จํากัด
- กรรมการ/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ
นางสุวรรณี สุขศรี การ ภรรยาของ
นายประโยชน์ สุขศรี การ ซึงเคย
เป็ นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัท
ย่อยก่อนปรับโครงสร้ างการถือหุ้น
ณ วันที !8 พฤษภาคม 556
- ประกอบธุรกิจ อสังหาริ มทรัพย์

บริษัท เมอร์ ริท บางปู จํากัด
- กรรมการ/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ
นายประโยชน์ สุขศรี การ ซึงเคย
เป็ นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัท
ย่อยก่อนปรับโครงสร้ างการถือหุ้น
ณ วันที !8 พฤษภาคม 556

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ
ว่าจ้ างบริ หารจัดการโครงการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
31 ธ.ค. 56
50,159.00

JPM รับจ้ างบริ หารจัดการโครงการซึงครอบคลุม
ถึง การก่อสร้ าง การตลาด และการขายให้ กบั
โครงการทรัพย์รุ่งเรื องซิตี บางปะกง ของ บริ ษัท ลูกหนีการค้ า – กิจการทีเกียวข้ อง
พานทองวิลเลจ จํากัด โดยคิดค่าบริการจากมูลค่า ยอดปลายปี
ต้ นทุนบวกด้ วยอัตรากําไรคงที
ซึงไม่มีสญ
ั ญา
ว่าจ้ าง และไม่ได้ กําหนดอัตรากําไรอย่างชัดเจน

ว่าจ้ างบริ หารจัดการโครงการ

180,000.00

JPM รับจ้ างบริ หารจัดการโครงการซึงครอบคลุม
ถึง การก่อสร้ าง การตลาด และการขายให้ กบั
โครงการทรัพย์รุ่งเรื องโฮมแฟคตอรี ของบริ ษัท ลูกหนีการค้ า – กิจการทีเกียวข้ อง
เมอร์ ริท บางปู จํากัด โดยคิดค่าบริการจากมูลค่า ยอดปลายปี
ต้ นทุนบวกด้ วยอัตรากําไรคงที
ซึงไม่มีสญ
ั ญา
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ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
บริ ษัท พานทอง วิลเลจ จํากัด ซึงเป็ นบริษัททีดําเนินธุรกิจพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์เพือขายของภรรยาของอดีตกรรมการ และผู้ถือหุ้นในบริ ษัท
ย่อย ได้ ว่าจ้ าง JPM บริ หารจัดการโครงการ ซึงรายการดังกล่าวเป็ นรายการ
ในอดีต ปั จจุบนั JPM มิได้ ให้ บริ การโครงการดังกล่าวแต่อย่างใด
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
ไม่สมเหตุสมผล และไม่เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ JPM เนืองจาก บริ ษัท พาน
ทอง วิลเลจ จํากัด เป็ นบริษัทของภรรยาของอดีตกรรมการและผู้ถือหุ้นใน
บริ ษัทย่อย จึงมีความเห็นว่าการให้ บริการบริ หารจัดการโครงการแก่ บริ ษัท
พานทอง วิลเลจ จํากัด โดย JPM ควรคิดค่าบริ การในราคาตลาด
สําหรับแนวทางการทํารายการในอนาคตคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่า หากการเป็ นการเข้ าทํารายการทีราคาตลาด และสัญญาการ
ให้ บริ การมีเงือนไขปกติทวไป
ั JPM สามารถเข้ าทํารายการดังกล่าวได้ และ
รายงานรายการดังกล่าวให้ คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายไตรมาส
หากเป็ นการทํารายการในลักษณะอืน JPM ต้ องเสนอให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของรายการก่อนจึงสามารถเข้ าทํา
รายการดังกล่าวได้
บริ ษัท เมอร์ ริท บางปู จํากัด ซึงเป็ นบริ ษัททีดําเนินธุรกิจพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์เพือขายในอดีตของคุณทนงศักดิO มโนธรรมรักษา และกลุม่ ผู้
ถือหุ้น ได้ ว่าจ้ าง JPM บริ หารจัดการโครงการ ซึงรายการดังกล่าวเป็ น
รายการในอดีต ปั จจุบนั JPM มิได้ ให้ บริ การโครงการดังกล่าวแต่อย่างใด
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว

บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิตบิ ุคลทีอาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ
- ประกอบธุรกิจ อสังหาริ มทรัพย์

บริษัท ทรัพย์ ร่ ุ งเรือง บางปะกง
จํากัด
- กรรมการ/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ
นายประโยชน์ สุขศรี การ ซึงเคย
เป็ นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัท
ย่อยก่อนปรับโครงสร้ างการถือหุ้น
ณ วันที !8 พฤษภาคม 556
- ประกอบธุรกิจ อสังหาริ มทรัพย์

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
31 ธ.ค. 56

ว่าจ้ าง และไม่ได้ กําหนดอัตรากําไรอย่างชัดเจน

ว่าจ้ างบริ หารจัดการโครงการ

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ไม่สมเหตุสมผล และไม่เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ JPM เนืองจาก บริ ษัท เมอร์
ริทแลนด์ จํากัด เป็ นบริษัทร่ วมทุนของ คุณทนงศักดิO มโนธรรมรักษา และ
กลุม่ ผู้ถือหุ้น จึงมีความเห็นว่าการให้ บริ การบริ หารจัดการโครงการแก่ บริ ษัท
เมอร์ ริท บางปู จํากัด โดย JPM ควรคิดค่าบริ การในราคาตลาด

847,879.10

JPM รับจ้ างบริ หารจัดการโครงการซึงครอบคลุม
ถึง การก่อสร้ าง การตลาด และการขายให้ กบั
โครงการทรัพย์รุ่งเรื องซิตี บางปะกง ของบริ ษัท ลูกหนีการค้ า – กิจการทีเกียวข้ อง
ทรัพย์ รุ่ งเรื อง บางปะกง จํากัด โดยคิดค่าบริ การ ยอดปลายปี
จากมูลค่าต้ นทุนบวกด้ วยอัตรากําไรคงที ซึงไม่มี
สัญญาว่าจ้ าง และไม่ได้ กําหนดอัตรากําไรอย่าง
ชัดเจน

สําหรับแนวทางการทํารายการในอนาคตคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่า หากการเป็ นการเข้ าทํารายการทีราคาตลาด และสัญญาการ
ให้ บริ การมีเงือนไขปกติทวไป
ั JPM สามารถเข้ าทํารายการดังกล่าวได้ และ
รายงานรายการดังกล่าวให้ คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายไตรมาส
หากเป็ นการทํารายการในลักษณะอืน JPM ต้ องเสนอให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของรายการก่อนจึงสามารถเข้ าทํา
รายการดังกล่าวได้
บริ ษัท ทรัพย์ รุ่งเรื อง บางปะกง จํากัด ซึงเป็ นบริ ษัททีดําเนินธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพือขายของอดีตกรรมการ และผู้ถือหุ้นในบริ ษัทย่อย
ได้ ว่าจ้ าง JPM บริ หารจัดการโครงการ ซึงรายการดังกล่าวเป็ นรายการใน
อดีต ปั จจุบนั JPM มิได้ ให้ บริ การโครงการดังกล่าวแต่อย่างใด
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
ไม่สมเหตุสมผล และไม่เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ JPM เนืองจาก บริ ษัท พาน
ทอง วิลเลจ จํากัด เป็ นบริษัทของอดีตกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริ ษัทย่อย
จึงมีความเห็นว่าการให้ บริ การบริ หารจัดการโครงการแก่ บริ ษัท ทรัพย์
รุ่งเรื อง บางปะกง จํากัด โดย JPM ควรคิดค่าบริ การในราคาตลาด
สําหรับแนวทางการทํารายการในอนาคตคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่า หากการเป็ นการเข้ าทํารายการทีราคาตลาด และสัญญาการ
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บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิตบิ ุคลทีอาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

บริษัท ที.ที.เอ็น. อเวนิว จํากัด
- กรรมการ/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ
นายประโยชน์ สุขศรี การ ซึง
เคยเป็ นกรรมการและผู้ถือหุ้น
ในบริษัทย่อยก่อนปรับ
โครงสร้ างการถือหุ้น ณ วันที
!8 พฤษภาคม 556
- ประกอบธุรกิจ อสังหาริ มทรัพย์

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

ว่าจ้ างบริ หารจัดการโครงการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
31 ธ.ค. 56

564,650.00

JPM รับจ้ างบริ หารจัดการโครงการซึงครอบคลุม
ถึง การก่อสร้ าง การตลาด และการขายให้ กบั
โครงการ ทีทีเอ็น อเวนิว (สาทร-นราธิวาส) ของ
บริ ษัท ที.ที.เอ็น. อเวนิว จํากัด โดยคิดค่าบริ การ

ลูกหนีการค้ า – กิจการทีเกียวข้ อง
ยอดปลายปี
-

จากมูลค่าต้ นทุนบวกด้ วยอัตรากําไรคงที ซึงไม่มี
สัญญาว่าจ้ าง และไม่ได้ กําหนดอัตรากําไรอย่าง
ชัดเจน

บริษัท วินนิ'ง อินชัวร์ โบรกเกอร์

ซือประกันภัย

33,286.75
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ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ให้ บริ การมีเงือนไขปกติทวไป
ั JPM สามารถเข้ าทํารายการดังกล่าวได้ และ
รายงานรายการดังกล่าวให้ คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายไตรมาส
หากเป็ นการทํารายการในลักษณะอืน JPM ต้ องเสนอให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของรายการก่อนจึงสามารถเข้ าทํา
รายการดังกล่าวได้
บริ ษัท ที.ที.เอ็น. อเวนิว จํากัด ซึงเป็ นบริ ษัททีดําเนินธุรกิจพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์เพือขายในอดีตของคุณทนงศักดิO มโนธรรมรักษา และกลุม่ ผู้
ถือหุ้น ได้ ว่าจ้ าง JPM บริ หารจัดการโครงการ ซึงรายการดังกล่าวเป็ น
รายการในอดีต ปั จจุบนั JPM มิได้ ให้ บริ การโครงการดังกล่าวแต่อย่างใด
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
ไม่สมเหตุสมผล และไม่เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ JPM เนืองจาก บริ ษัท เมอร์
ริทแลนด์ จํากัด เป็ นบริษัทร่ วมทุนของ คุณทนงศักดิO มโนธรรมรักษา และ
กลุม่ ผู้ถือหุ้น จึงมีความเห็นว่าการให้ บริ การบริ หารจัดการโครงการแก่ บริ ษัท
ที.ที.เอ็น. อเวนิว จํากัด โดย JPM ควรคิดค่าบริ การในราคาตลาด
สําหรับแนวทางการทํารายการในอนาคตคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่า หากการเป็ นการเข้ าทํารายการทีราคาตลาด และสัญญาการ
ให้ บริ การมีเงือนไขปกติทวไป
ั JPM สามารถเข้ าทํารายการดังกล่าวได้ และ
รายงานรายการดังกล่าวให้ คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายไตรมาส
หากเป็ นการทํารายการในลักษณะอืน JPM ต้ องเสนอให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของรายการก่อนจึงสามารถเข้ าทํา
รายการดังกล่าวได้
JPM
มีความจําเป็ นต้ องใช้ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์เพือให้

บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิตบิ ุคลทีอาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

จํากัด
บริ ษัท วินนิง อินชัวร์ โบรกเกอร์ จํากัด ขาย
- กรรมการ/ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ประกันภัยรถยนต์ให้ แก่ JPM โดย JPM มิได้ ทํา
คือ นายพีระ นีรพิทกั ษ์ (กรรมการ การเปรี ยบเทียบราคาก่อนเข้ าทํารายการดังกล่าว
บริ ษัท/ กรรมการบริ หาร)
- ประกอบธุรกิจนายหน้ าขาย
ประกันวินาศภัย

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
31 ธ.ค. 56
ค่าเบียประกันจ่ายล่วงหน้ า
ยอดต้ นปี
เพิมขึนระหว่างปี 80,926.58
ลดลงระหว่างปี (33,286.75)
ยอดปลายปี
47,639.83
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ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ครอบคลุมความเสียงทีอาจเกิดขึน ซึงอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ
ทังนีบริ ษัทฯ มิได้ ใช้ นายหน้ าขายประกันภัยรถยนต์อนใดนอกเหนื
ื
อจาก
บริ ษัท วินนิง อินชัวร์ โบรกเกอร์ จํากัด
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
ไม่สมเหตุสมผล และไม่เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ JPM
อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวเป็ นรายการทีเกิดขึนในอดีต JPM ควร
ขอใบเสนอราคาจากนายหน้ าขายประกันวินาศภัยรายอืนเพือเปรี ยบเทียบ
ราคา และเงือนไขการค้ าอืน สําหรับแนวทางการทํารายการในอนาคต
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า หากการเป็ นการเข้ าทํารายการที
ราคาตลาด และสัญญาการให้ บริ การมีเงือนไขปกติทวไป
ั JPM สามารถเข้ า
ทํารายการดังกล่าวได้
และรายงานรายการดังกล่าวให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบรับทราบรายไตรมาส หากเป็ นการทํารายการในลักษณะอืน JPM
ต้ องเสนอให้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของ
รายการก่อนจึงสามารถเข้ าทํารายการดังกล่าวได้

บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิตบิ ุคลทีอาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ
นายธีระชาติ มโนธรรมรักษา
- เป็ นกลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่/ รอง
กรรมการผู้จดั การ/ บุตรชายนาย
ทนงศักดิO มโนธรรมรักษา

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ
เงินกู้ยืมจากบุคคลทีเกียวข้ อง
นายธีระชาติ มโนธรรมรักษา ได้ ให้ เงินกู้ยืมเพือใช้
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและเสริ มสภาพคล่องในการ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยไม่มีการทําสัญญาและ
ไม่คดิ ดอกเบียกับทางบริษัทฯ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
31 ธ.ค. 56
เงินกู้ยืมจากบุคคลทีเกียวข้ อง
ยอดต้ นปี
611,073.88
เพิมขึนระหว่างปี 45,000.00
ลดลงระหว่างปี (656,073.88)
ยอดปลายปี
ดอกเบียจ่าย

-

ดอกเบียค้ างจ่าย

เงินให้ ก้ ูยมื แก่กรรมการ
นายธี ร ะชาติ มโนธรรมรั ก ษา ได้ ก้ ู ยื ม เงิ น จาก
บริ ษัทฯ เพือวัตถุป ระสงค์ส่วนบุคคล โดยไม่มีการ
ทําสัญญาและไม่จา่ ยดอกเบีย

เงินให้ ก้ ูยมื แก่กรรมการ
ยอดต้ นปี
เพิมขึนระหว่างปี 882,072.12
ลดลงระหว่างปี (882,072.12)
ยอดปลายปี
ดอกเบียรับ
ดอกเบียค้ างรับ

นายพิรุฬห์ นีระพิทกั ษ์

จ่ายเงินค่านายหน้ าจากการขาย

-

-

100,000.00
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ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
JPM มีความจําเป็ นต้ องใช้ เงินทุนหมุนเวียนและเสริ มสภาพคล่องใน
การดําเนินธุรกิจของJPM ซึงเงินกู้ยมื จากบุคคลทีเกียวข้ องจะช่วยเพิมสภาพ
คล่อง
และความคล่องตัวในการหมุนเวียนเงินทุนในกิจการมากกว่าการ
พึงพาเงินทุนหมุนเวียนจากสถาบันการเงินเพียงแหล่งเดียว
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าว
เป็ นรายการทีเกิดขึนในอดีต มีความสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพือประโยชน์
ในการดําเนินธุรกิจของ JPM ประกอบกับการกู้ยืมเงินดังกล่าวไม่มีการคิด
ดอกเบีย จึงทําให้ JPM ได้ ประโยชน์ ในส่วนต้ นทุนทางการเงิน อย่างไรก็ดี
หากในอนาคตจะต้ องทํ า รายการดัง กล่า วอี ก ควรมีห ลักฐานการกู้เ งิ น ที
ชัดเจน
ทังนี JPM ได้ จ่ายชําระคืนเงินกู้ยมื ดังกล่าวและไม่มียอดคงค้ างระหว่าง
กัน ตังแต่วนั ที 31 มีนาคม 2556
นายธี ระชาติ มโนธรรมรักษา มีความจําเป็ นต้ องใช้ เงินทุน จึงได้ ก้ ูยืม
เงินจาก JPM ไปเพือวัตถุประสงค์สว่ นบุคคล
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าว
เป็ นรายการทีเกิดขึนในอดีต โดยไม่มีหลักฐานการกู้เงินและไม่คิดดอกเบีย
รายการดังกล่าวจึงมีความไม่ สมเหตุสมผลและไม่ เป็ นประโยชน์ แก่ JPM
อย่างไรก็ ดี JPM ต้ องหลีกเลียงและไม่ให้ เกิดรายการลักษณะนีขึนอีก ใน
อนาคต
ทังนี นายธีระชาติ มโนธรรมรักษา ได้ จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวแล้ ว
และไม่มียอดคงค้ างระหว่างกัน ตังแต่วนั ที 6 มิถนุ ายน 556
JPM มีนโยบายแต่งตังนายหน้ าเพือสนับสนุนการขายอาคารพาณิชย์

บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิตบิ ุคลทีอาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

- บุตรชายนายพีระ นีรพิทกั ษ์
(กรรมการ/ กรรมการบริ หาร)

นายพิ รุฬห์ นีรพิ ทักษ์ ได้ รับ เงิ น ค่านายหน้ า จาก
การขายอาคารพาณิ ชย์ จํานวน 8 ห้ อง ได้ แก่ ห้ อง
A6 สําหรั บโครงการสําเพ็ง เฟส Q โดยเงินค่า
นายหน้ าที นายพิรุฬห์ นีรพิ ทักษ์ ได้ รับเป็ นอัตรา
เดียวกัน กับ ที บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ทย่ อ ยจ่ า ยให้ กับ
นายหน้ ารายอืนซึงเป็ นบุคคลภายนอก

นายพิเชษฐ์ นีระพิทกั ษ์
- บุตรชายนายพีระ นีรพิทกั ษ์
(กรรมการ/ กรรมการบริ หาร)

จ่ายเงินค่านายหน้ าจากการขาย

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
31 ธ.ค. 56

100,000.00

นายพิเ ชษฐ์ นี รพิทักษ์ ได้ รับเงินค่า นายหน้ าจาก
การขายอาคารพาณิ ชย์ จํานวน ห้ อง ได้ แก่ ห้ อง
6L และ 6A สําหรับโครงการสําเพ็ง เฟส Q โดย
เงินค่านายหน้ าที นายพิเชษฐ์ นีรพิทกั ษ์ ได้ รับเป็ น
อัต ราเดี ย วกั นกั บ ที บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่อ ยจ่ า ย
ให้ กบั นายหน้ ารายอืนซึงเป็ นบุคคลภายนอก
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ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ในโครงการโดยมีขนตอนในการขออนุ
ั
มตั ิ รวมถึงอัตราค่านายหน้ าทีชัดเจน
ซึงโยบายดังกล่าวเป็ นไปเพือสนับสนุนการขายของโครงการ ในช่วงเปิ ดตัว
โครงการระยะแรก
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผล และเป็ นไปเพือประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของ JPM
JPM มีนโยบายแต่งตังนายหน้ าเพือสนับสนุนการขายอาคารพาณิชย์
ในโครงการโดยมีขนตอนในการขออนุ
ั
มตั ิ รวมถึงอัตราค่านายหน้ าทีชัดเจน
ซึงโยบายดังกล่าวเป็ นไปเพือสนับสนุนการขายของโครงการ ในช่วงเปิ ดตัว
โครงการระยะแรก
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผล และเป็ นไปเพือประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของ JPM
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4. มาตรการการอนุมัตกิ ารทํารายการระหว่ างกัน
ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครังที 1/2557 เมือวันที 24 มกราคม 2557 (ครังแรกภายหลังการแปรสภาพ)
คณะกรรมการบริษัทได้ พจิ ารณาอนุมตั ิหลักการทํารายการระหว่างกันของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย กับบริ ษัทหรื อกับบุคคลทีมี
ความเกียวข้ อง บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ ส่วนเสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ใน
อนาคต โดยได้ อนุมตั ิในหลักการ ดังนี
1) รายการระหว่างกันประเภทธุรกิจปกติ และธุรกิจสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท
ฝ่ ายจัดการสามารถอนุมตั ิการทําธุรกกรมดังกล่าว หากธุรกรรมเหล่านันมีข้อตกลงทางการค้ าในลักษณะเดียวกับที
วิญ{ูชนจะพึงกระทํากับคู่สญ
ั ญาทัวไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้ วยอํานาจต่อรองทางการค้ าทีปราศจากอิทธิพลจากการมี
สถานะเป็ นกรรมการ ผู้บริหาร หรื อบุคคลทีมีความเกี ยวข้ อง ภายใต้ เงือนไขทีสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่
ก่อให้ เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ทังนีเพือความจํ าเป็ นในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท และเป็ นไปเพือประโยชน์สูงสุดของ
บริษทั โดยบริษทั จะจัดทํารายงานสรุปการทําธุรกรรมทุกธุรกรรม เพือรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ าร่วมประชุมเพือพิจารณาและให้ ความเห็นเกียวกับความจําเป็ นในการเข้ าทํารายการและ
ความสมเหตุสมผลของรายการนันๆ
2) รายการระหว่างกันนอกเหนือจากธุรกิจปกติ และธุรกิจสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัททีมีลกั ษณะเดียวกับที
วิญ{ูชนจะพึงกระทํากับคู่สญ
ั ญาทัวไปในสถานการณ์เดียวกัน
สําหรับรายการระหว่างกันนอกเหนือจากธุรกิจปกติและธุรกิจสนับสนุนธุรกิจปกติของบริ ษัททีมีลกั ษณะเดียวกับที
วิญ{ูชนจะพึงกระทํากับคู่สญ
ั ญาทัวไปในสถานการณ์เดียวกันของบริ ษัท เช่น การให้ ก้ ูยืม การคําประกัน เป็ นต้ น บริ ษัทจะ
จัดให้ มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ ามาสอบทานและให้ ความเห็นถึงเงือนไข ความสมเหตุสมผล และการถ่ายเทผลประโยชน์
ในการทํารายการดังกล่าวก่อนทีบริ ษัททําการอนุม ัติการเข้ าทํารายการนันๆ เพือให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ ของคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในกรณีทีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีอาจเกิดขึน บริ ษัทฯ จะ
จัดให้ บคุ คลทีมีความรู้ความชํานาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน สํานักงานกฎหมาย เป็ นต้ น ทีเป็ นอิสระ
จากบริ ษัท และบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เป็ นผู้ให้ ความเห็นเกียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื อ
นําไปใช้ ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และนําเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป
นอกจากนี บริ ษัทมีการกําหนดมาตรการไม่ให้ ผ้ ูบริ หาร หรื อผู้มีส่วนได้ เสียสามารถเข้ ามามีส่วนร่ วมในการอนุมัติ
รายการทีตนเองมีส่วนได้ เสีย และคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ บริ ษัทปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรั พย์ ข้ อบังคับ ประกาศ คํ าสัง หรื อข้ อ กํา หนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลัก ทรัพย์แห่ง
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ประเทศไทย รวมถึง การปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดเกี ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูล การทํ ารายการเกี ยวโยงกันและการได้ ม าหรื อ
จําหน่ายไปซึงทรัพย์สินทีสําคัญของบริ ษัทและบริษัทย่อย อีกทังการปฏิบตั ิตามมาตรฐานบัญชี ทีกําหนดโดยสภาวิชาชี พ
บัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และจะทําการเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ ใ นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินทีได้ รับการตรวจสอบหรื อสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท
5. นโยบายหรื อแนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
ในอนาคตหากบริษทั ฯ และบริษัทย่อยมีความจําเป็ นต้ องทํารายการระหว่างกันกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ บริษัทฯ และบริษทั ย่อยจะต้ องดําเนินการให้ เป็ นไปตามมาตรการและขันตอนการอนุมตั ิการทํารายการระหว่าง
กันตามทีบริษทั ฯ กําหนดและกรรมการทีมีส่วนได้ ส่วนเสียจะไม่สามารถมีส่วนร่ วมในการอนุมตั ิรายการดังกล่าว เพือให้ การ
ตัดสินใจเข้ าทํารายการดังกล่าวไม่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และเป็ นประโยชน์แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกราย
ทังนี หากมีรายการระหว่างกันของบริษทั ฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื ออาจ
มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ บริ ษัทฯ จะให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกียวกับความจํ าเป็ นและความ
เหมาะสมของการเข้ าทํารายการดังกล่าว โดยพิจารณาเงือนไขต่างๆ ให้ เป็ นไปตามลักษณะการดํ าเนินการค้ าปกติ และ
คณะกรรมการบริ ษัท ฯ จะต้ อ งดูแ ลให้ บริ ษัท ฯ ปฏิ บัติ ใ ห้ เ ป็ นไปตามกฎหมายว่ าด้ ว ยการกํ ากับ หลัก ทรั พย์ แ ละตลาด
หลักทรัพ ย์ และข้ อ บังคับ ประกาศ คํ าสัง หรื อข้ อ กําหนดของตลาดหลักทรัพ ย์ แ ห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตาม
ข้ อกําหนดเกียวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทํารายการทีเกียวโยง และการได้ มาหรือจําหน่ายทรัพย์สินทีสําคัญของบริ ษัทฯ หรื อ
บริษทั ย่อย รวมทังปฏิบตั ิตามมาตรฐานบัญชีทีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ทังนี บริ ษัทฯ จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชีของบริษัท และหากหุ้นสามัญของบริ ษัทได้ จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แล้ ว บริษทั จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี
(แบบ 56-2) ตามทีกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด ในกรณี ที เป็ นรายการทางการค้ าที มี เ งื อนไขการค้ า
โดยทัวไป บริ ษัท ฯ ได้ มี การกํ า หนดกรอบการทํ ารายการดังกล่ าว ซึงถูก พิจารณาและให้ ค วามเห็ นโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาอนุมตั ิเป็ นหลักการ และฝ่ ายจัดการสามารถอนุมตั ิการทําธุรกรรม
ระหว่างบริ ษัทและบริ ษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลทีเกี ยวข้ องในอนาคต หากธุรกรรมเหล่านันมีข้อตกลงทาง
การค้ าทีมีเงือนไขการค้ าโดยทัวไปในลักษณะเดียวกับทีวิญ{ูชนพึงกระทํากับคู่สญ
ั ญาในสถานการณ์เดียวกัน ด้ วยอํานาจ
ต่อรองทีปราศจากอิทธิพลในการทีตนมีส ถานะเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลทีมีความเกี ยวข้ อง และได้ รับอนุมัติใน
หลักการจากคณะกรรมการบริษทั ฯ แล้ ว ทังนี บริษัทฯ จะจัดทํารายงานสรุ ปการทํารายการระหว่างกันกับกรรมการ ผู้บริ หาร
หรื อบุคคลทีมีความเกียวข้ องเพือรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
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